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AAN DEN
Recht Eerwaerdigen Vader in Godt

W I L L I A M,
DOOR Gods voorsienigheyt

Aarts-'Btlfchop van Cantelkrg
,
Opper^Cerk-voógd

van geheel Engeland , en Lid van fijn Ma-

jefteyts eerwaerdigfte geheymen Raad.

iEt behage uwe Genade my te vergeven dejloutigheytvah

deje bladeren onder de befchermïng van uwen Naam

aan het ligt te brengen : niet om dat ik eenige misjïagen

offeylen in defelve door het voordeel van uwe Genade'

s

Naam pooge te verbergen , of denke , dat eenig gefagt

hoe groot het ook is, felf de nuttigHe en onfchuldigBe onderneemingen

van iemand de berijping van ntjdtge en boofe menfchen kan afweeren

maar om dat ik het een byfondere eer en voorregt fal rekenen-, dat de-

felve worden aangenomen van een prfoon , die door fijne uyt(iekende ge^

leerdheyt bequaam, en door fijn rang verfligt is die groote Algemeene

en Apoftolifche waarheden, welker hard lot en ongemakkelijke bejege-

ning by wjjfe van een Hiforie in het volgende boek vertoond word, te

hefchermen: ik meen de leerfiukken van de Heylige en onverdeelde'Drie^

eenigheyt y en de Godheyt onfes gefegenden Saligmakers, nevens den aan*

kleve van dien, in de eeuwe, daar wy hier van Jpreken, fo heftig ver-

volgd, en in de eeuw, die wy nu beleven , wederom fo veelvoudig he-

ftreeden.

T>og dat alleen is het niet, daar in de Kerk de geleerdheyt en het

wijs beleyd van uwe Genade van noden heeft , en wel in defen tydniet min ,

dan by ouds haar die van Athanafius, Bafilius Ambrofius nodig was.

Onfe tijden, gelyk de hunne, zijn moegelijk en onruftig , allefïns vol van

verwerring en verdeeldheyt. T>e gemeene Wetten van liefde, en on-

derlinge genegentheyt zijn verbroken-, en de Religie, in haar natuur de

fierkfle beweegreden en grondpg 'van vreede en eendragt ,
is gewordei^

een werktuyg, waar door haat, verdeeldheyt, en een bittere en onbe-

dwinglyke drift word aangefet. De Kerk van Engeland, verre het

befte gedeelte van de algemeene Kerk, die'er heden op aarden is te vin-

den, üjammerlijk gefcheurd, vol haat en verdeeldheden; vyandenvan

buyten ondermijnen defelve bedekteljk, en valfche vrienden van binnen

fteUenfig openbaarlyk tegen defelve aan. Altaar word hier ofgeregt te-

nen Altaar: men maakt, regt tegen de order en met verfmading van de



i)penbare Vergaderingen, heymelyke hy^een-koéftcn. Men lacht enjpot
met hare Liturgien en FormtUteren van het HeyLige te bedienen , en heeft
'er niets tegen in te brengen dan een groot geroep en gefchreeuw. Men
hefchrijft hare Kerkelijke inftellingen en hare Kerk-feden, hoewelfe met
die van de eerfte eeuwen des Chriftendoms volkomen overheen komen

^

als Antichriftifch. Men verkleynd haar gefag en Kerkelijke tugt , en
maakt defelve

y door verkeerdheyt en halftarrigheyt , feenemaalkrachte-
loos. Men Jiet de weynige overblyffels van het geen haar gegeeven is
(blijken van de godvrugtigheyt en milddadigheyt van de onder tijden')
met nijdige oogen aan

, en die weder eene naar hunne meening gelukkige
omkeering van faken verwagten en te gemoet Jien, fnakken daar naar.
Men haald de Beftierders der Kerk en de Kerkelijke Mannen fcherp
over: men ftrooid fihimf-fchriften tegen hen uyt, en neemd alle gele-
gentheyt waar om hen te hoonen

, hoewel doorgaans om geen andere re.
den, dan om dat fy hunnen pligt doen, en nietfchroomen eerlek te zynin
een boofen tyd Men verdigt , om aUeJijne quade voornemens voort te
fetten, allerley lafter-woorden, /onder eenigzins op waarheyt ofbillijk,

heyt acht te geven, en men maakt geen fwarigheyt alles, hoe quaad en
ongeoorloofd het is, in 't werkteftellen ^ dat maar het belangen de agting
van de Kerk kan benadeelen. En gelijk het felden gebeurd , dat een
fckeuring in de Kerk geen verdeeldheyt in den Staat naar fig fteept , fi
fïet men, dat die felve boofe geeft ftg reeds uytbreyd, in Burgerlijke fa^
kenJig opdoet , enjig daar onder vermengd i en dat hetgeen de Apoftelals
een eygenfchap van fcheur-fieke menfchen in fijnen tijd voorfteld{a), dat

fe de heerfchappyen verwerpen^ en de heerlijkheden lafteren , thans on.
der ons fig kennel^k en levendig vertoond. Men isftout en behaagdfig.
felvenQ?), enfchijnt regt uyt te willen aankopen tegen degoed-dadigen
en vreedfamen geeft des Euangeliums , ilaande hunne fpaden tot fweer-

den , en hunne fikkelen tot fpieflen (O-
*T>us ftaat het onder ons -, en het was in die eeuw, daar ons boek van

fchrijft, niet beter. Het Geloof, dat eenmaal den Heyligen is over-
geleverd (^), en het treffelijkfte pand is, dat de Kerk y^^» <ze;ör^/^^ toe-

betrouwd {e) i 't welk reeds door alle mogelijke forg , dié*er de god-
vrugtigheyt van den Grooten Conftantijn voor dragen konde , beveftigd

was , wierd niet alleen gefchud, maar men poogde het met de wortel

felf uyt te roeyen en hoeweVer maar eene waarheyt kan zijn
, men

haalde duyfend lafteringen , en godloofe gevoelens aan den dag. T>e Ar-

ke Gods wierd geflingerd en gedreven van plaats tot plaats , en men
trapte het belang en agting van de algemeene Kerk door alle middelen

die een trotfe en magtige tfamenrotting konde te werk ftellen, onder de
voet. Ik fal de uytbreyding van den beklaaglijken toeftand der Kerke
in dien tijd uwe Genade liever opgeven met de woorden van Nazianzc-

nus, dan met de mijne : „De Ariaanfche Kettery, feyd hy(e), quam
wel

(4) Jfid^ f,H. (b) 2 Pet. 1. 10. (c) yef. 1. 4. ^d) JndA f. 3. (O 0r4t.i^.p,^ij,



wel als een kleyne vonk eerft pp te Alexandrién j maar overliep, gelijk

een wild vuur, eerlang de geheele wereld , en hoewel reeds eens door

de uytfpraak van het Niceenfche Concilie gefteuyt en gebluft ^ brak eg-

ter onder de regeering van een volgenden Keyfer, gelijk een wonde
die niet wel genefen is, weder op, wanneer fchadelijke wolven ons van

alle kanten overvielen , en op de Kerk jagt maakten. Priefters quamen
in de wapenen tegen Priefters , en onder het gemeene volk ftond dc

een tegen den anderen vinnig op. Men wift op den naam van de Key-
ferlijke Magt Wetten en order tegens de Algemeene Leer te verkrij-

gen , en dat door menfchen , die nog het een nog het ander waren , en
cgter aan het Hof al het bcftel hadden. Wie kan naar eyfch de droe-

vige tocftand van faken in die tijd uytbeelden ? Hoe de Regtfinnigen

gebannen , en hunne goederen aangeflagen wierden ? Hoe fy in ongunft

raakten , en hunne Vergaderingen in de WildernifTen moeften houden ?

Hoe géheele fcharen^ ja gantfche fteden hun verblijf op het veld, en

in de open lugt foeken ^ en aldaar ftrijden moeften met honger en kou-
de, met wind en weer ^ fonder'felfs aldaar veylig te zijn, en ruftofeen
verfekerde fchuyl-plaats te konnen vinden ; en , 't geen nog droeviger

is j hunne fmerten , dood-ftraften en fege-pralen over Biflchoppen , be-

fchouwende oefFenaars der godfaligheyt {i^fceticï) fo mannen als vrou-

wen , fo jonge als oude ? Wie kan ophalen , door welke Amptcnarèn
die fchrikkelijke daden en martelaryen wierden voortgefet , gemerkt de

een hier in den anderen fogt te overtreffen ^ en fy dien roem droegen^
Dat fy meer wreedheyt betoonden, dan de Vorft, die hen te werkftel-
de, beoogd had. Vervolgens y na dat hy de regeering van Julianus,
(^daar van hy elders breeder gefproken had) kortelijk was overgeftapt

,

befchrijft hy wat rampen de Qatholijken ten tijde van Valens moeften

uytftaan , V welk ik egter hier nietfal uytfchrïjven. CMet een woord

y

hetfag'er in die tijden fi droevig uyt, dat de Religie onder dien laftfoü-
de weg-gefonken , of in den drang van allerley ketteryen en godlooshe-

den gefinoord zyn , ten ware God een ongemeenftag van CMannen ver-
wekt had^ die Jig tegen de godloosheyt en vryheyt in 'tJpreken^ V welk
alom doorgebroken was y aankanteden-, die door hunyverig prediken de

gemoederen der menfchen van dwalingen te rug trokken die door hun-

ne geleerde Schriften y groote veerdigheyt en fnedigheyt ^ fovanhunver-

ftand als yver j om voor het Geloove te ftrijden, de tegen-fprekers den
tnond fopten en overtuygden die door hun voorbeeldig leven de onge-

regtigheyt van die eeuwe tegenftonden^ en door hunne gebeden tot God de
wraak en het oordeel , dat de wereldftond te overkomen ,

nog inbonden

en Witpelden. Het was de Ijjdfaamheyt en ftandvaftigheyt van Athana-

fius, de drift en vlugheyt van den H. Hilarius, de wjjsheyt en voor^

ftgtigheyt van den H. Bafilius j de geleerdheyt en welfprekendheyt van
de twee Gregorii , de kloekmoedigheyt en onfijdigheyt van den H. Am-

brofius
^



brofius j de voort-varendheyt en yver van den H, Chryfoftomus , waar

door de faak van de Kerk by hun leven wierd onderfchraagd , en hun^

ne Namen den nakomelingen eerweerdig zijn nagelaten.

Hier van heb ik gepoogd verflag te doen in defe befihryving , maar

hoe het fal worden opgenomen , en wat genoegen het geven fal , weet ik

niet. So dit Werk dat gehk heeft , dat het van uwe Genade {die in

de Kerkel^ke Oudheden fo ongemeen bedreven zyt^ word goed gekeurd,

fal ik in dit geval , Qwat andere daar van fuUen oordeelen, bekommer

ik my niet om') met meerder waarheyt kennen feggen V^^^» Sozomenus

tot den jongen Theodofius {aan wien hy fijne Kerkelijke Hiftorie op^

droeg)feyde{f): Het geen u behagen, en aangenaam zijn fal, fal fekerlijk

voor alle andere Lefersgoed en dienftig wefenj en niemand fal fig der-

ven ondernemen, 'tgeen uw Doorlugtigheyts oordeel en proefheeft uyt^

gedaan, te laken. Maar hoe het ook met het Boek magafloopen^ diend

het nergens anders toe, V fal ten minften dienen ^ om de wereld te be^

toonen, dat ik dankel^k erkenne de gunfie , waar mede het uwe Genade

belieft heeft te verpligten

Myn Her^

<ƒ) Fréf,adHif. Eccl.p. 397.

Uwe Genades gehoorlaamftcH

?n verpligtften Dienaar

WILLIAM GAVE.

V O 0 R.
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VOORREDEN aan den LESER.
E Lefer verwagt waarfchijnlijk eenig berigt van twee

dingen , ten opfigt van defe volgende bladeren : Eerft

wat d'inhoiid en 't oogmerk defes boeks zy en ten twee-

den ^ waar uyt de ftofFe, die'er in bevat word, opge-

fameld en in defe form gebragt zy.

Het Werk dan felfbevat een der tre{Felijkfte gedeelten van de Kerkelijke inhouden

Hiftorie: want het befchrijft de faken van die Kerk-eeuw, dieom ver- dSo^^
fcheyden redenen de mcrkwaerdigfte van allen is> gemerkt de Léfer hier

niet alleen fal vinden ^tgeen het leven en daden van defen en geenen raakt,

maar ook een vertoog van het verval en het fmooren van de Heydenfche Re-
ligie, die toen de oude en alom de geheele wereld door aangenomene

Godsdienft was , en van het bekeeren der Vorften tot het Geloof j ins-'

gelijks hoe de Chriftelijke Religie de Religie van het Rijkwierd^ wat

'er in de twee eerfte algemeene Kerk-vergaderingeii verrigt is ^ en hoe

^er dc voorkomende faken behandeld wierden > met een woord ^ hoede

Kerke te dier tijd tot fuiken merkelijken top-punt van aanfien fteyger-

de, en wat beklaaglijke rampen haar daar op door fcheuringen en ver-

deeldheden, door gierigheyt en eerfugt^ door fnoodheyt en ergliftig-

heyt van fulke, die het op bedrog toeleggen, overgekomen zijn.

Het was in die eeuw , dat het Gods wijsheyt en voorfienigheyt be-

haagde het Chriftendom ten laatften uyt de wreedheden van die Hey-
denfche vervolgingen , die nu defelve eenige eeuwen fo droevig gedrukt

en benauwd hadden, te redden, en te verwekken een Vorft, die de

Kerke tot een Voedfter-heer verftrekken foude ^ een Vorft, die door fijn

godvrugtigheyt genegen , en door fijn magt bequaam was , om defelve

voor te ftaan en te befchermen j een Vorft , die defelve met wijfe en

voorfigtige Wetten gelijk als omtuynde , door een ongemeene mildda-

digheyt rijkelijk begiftigde, hare Biflchoppen eerde, en ontfag toedroeg

,

cn de verdere Clergie adhmoedigde , en treffelijk beforgde. In fijnen

tijd wierden de afgebrokene kerken weder herfteld, en andere nieu-

we op het pragtigfte, aanfienlijkfte en konftelijkfte uyt den grond op-

gebouwd. In die tijd wierden de plegtelijke en godsdienftige by-

Early European Books, C
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[(^] VOORREDEN
een-komften yverig waargenomen , en door den dagelijkfchen groey en
toeloop der nieuw-bekeerden grooter en tal-rijker. Toen verrigt-

te men alle de gedeekens van den uyterlijken Godsdienft met alle

fchuldige eerbied en aandagt , en men ftelde alom , om God voor fui-

ken gelukkigen verandering en omkeer van faken , en fuiken gefegenden
voorfpoed en veyligheyt der Kerke te danken , vreugde-dagen aan
die men met te grooter blijdfchap vierde , om dat fy de Heyden-
fche afgodcry en bygeloovigheden voor hunne oogen fagen wijken, en
fig in holen en hoeken verbergen. Dit alles fag de Duyvel^ de grootc
vyand.van het menfchelijk geflagt, met een nijdig en boos oog aan, en
nam voor de Kerk, die hy nu door geweld en dwang-middelen niet
langer befpringen konde, door bedekter en verderfelijker raad-flagcn aan
te vallen. Tot dien eynde begon die nijdige, volgens fijne oude ge-
woonte, onder het goede koorn fijn onkruyd te faaijen , en bequame
fendelingen te verwekken, die der menfchen fielen met dwalingen ver-
giftigden, en dus den vreede der Kerke ftoorende , partyfchappcn en
verdeeldheden, onverfoenelijke haat en vyandfchappen , die van fcha-
delijker en boofer gevolgen , dan het woeden van alle de Heydenfche
vervolgingen waren , verwekten. Defe fijne Gefanten nu beftormden
niet de buyten-werken van het Geloof, maar poogden de groote en
grond-artijkelen van het Chriftendom felf te ondermijnen , en daar de
Heydenen tot nog toe de fchepfelen alsGod geëerd , en in deflelfs plaats
gefield hadden j maakte defe Gemagtigden des Duyvels hun werk, om
God te vernederen , en in den rang der fchepfelen te ftellen.

De eerde ^ die fig voor de wereld, om dat oogmerk voort te fetten,
opdeed, was lyirim , een Ouderling van Alexandrien, die, een man
zijnde van een fchrander verftand en moedigen geeft , de algemeene
leer van de Godheyt , Eeuwtgheyt , en Mede-wefentheyt des Soons Gods
openbaarlijk in twijfel trok , en fijne ftellingen , die daar rond uyt te-

gen ftreden, invoerde, die hy, niet-tegenftaande hy defelve dan dus

^

dan fo naar fijn believen draaide , by fijn leven hardnekkig voorftond

,

en van fijne leerlingen en aanhang na fijn dood overgenomen en voort-

gefet zijn. De opkomft en voortgang van defe fchadelijke kettery heb-
ben wy forgvuldig en neerftig nagefpoord , en t'effens aangeweefen,

hoe fe van tijd tot tijd is voortgeftapt, en wat fnoode middelen die

fcherpfinnige en te gelijk magtige party tot het voortfetten van hare ge-
voelens gebruykt heeft. Dit alles hebben wy voornamelijk geplaatften

t'huys gebragt in het leven van Athanafius , daar de Ariaanfche Hifto-
rie beft paft. Het geen egter daar maar fchijnt genaamd, of beknopt
verhaald te worden , fal den Lefer wijdloopiger voorkomen in de be-

fchrijving van het leven van d'een of d'ander, daar het beter te pas

komt^ en^ gemerkt uyt defeo wortel van bitterheytveele vergiftige ran-

ken



AAN DEN LES ER. [7]

ken hier en daar opfchooten , hebben wy de veelerley feélen en kettc-

ryen^ die daar uyt fprooten, en de Kerk in die tijd-kring geen kleynö

moeyte aandeeden, elk op fijn behoorlijke plaats aangetekend.

Dog, hoewel wy de algemeene Hiftorie doorgaans hebben in het oog

gehad , fo bragten wy egter ons geduurig te binnen , dat het be-

fchrijven van het leven der geleerde en voortreffelijke Mannen dier eeuw,

ons naafte oogmerk wasj weshalven wy al 't geen de aantekeningen van

die tijden van een iegelijk defer Mannen opgeven, verfameld, in order

gebragt , en derfelver deugden en genade-giften , die hen elk in fijn

ftand-plaats geagt en andere tot een voorbeeld deeden zijn , naar ver-

cyfch aangemerkt hebben. Wy hebben ook niet vergeten (^t geen tot

beter begrip van dat gedeelte hunner befchrijving, dat op hun geleerd-

heyt fiet , niet weynig helpt ) de tijden en byfondere aanleydingen , op
welke veele hunner nagelatene boeken gefchreven zijn , aan te wi^fen.

Dat wy elk byfonder Traftaat en Boek niet nauwkeurig gefift, of daar

over ons oordeel geüyt hebben, gelijk het mogelijk fommige tegemoet
geficn, en verwagt hebben, is, om dat fulks reeds fo menigmaal, en

vry beter dan van my foude konnen verwagt worden , gefchied is. Het
was ook mijn oogmerk niet een Kerkelijke Ilifiorh tc fchrijven uyt Bi'

nius, of met het uytfchrijven van 't geen Seultetus , Cook, Rivetus ^

e.f.v., nog ook van \ geen Tojfevinus, Beïlarminus
, Labbèe, en an-

dere over die ftoffe gefchreven en gefegd hebben, de wereld de Oudhe-
den van de Kerk aan te bieden. Egter is in dit boek, hoop ik, ge-

noeg gefegd tot opheldering van de gewigtigfte faken, en worden de
Werken van die oude Kerkelijke Schrijvers hier fodanig ontvouwen >

dat de wereld genoegfaam fal konnen fien, hoe onbefcheyden en onver-
Handig feker Man , die fig een vyand van valfche Hifiorien beroemd te

zijn, over de eerfte Vaders fijn vonnis vcld^ en daar van nietfchroomd
dus te fpreekenf^?): Het is buyten allen twijfel, dat het getal van ge-

leerde Bijfcho^pn by hen niet groot was , en dat'er onder ons veele ar-

me menfehen, verfcheyden Wevers en Huysluyden in onfe kerkte Kidder-

minfler zijn, die de bequaamheyt hebben ^ om niet alleen fo wel als die y

welke van Eufebius als vermaarde Bijfchoppen van de tweede en derde

eeuw geroemd worden , te bidden en te leeraren , maar ook om fo or-

dentlijk, godvrugtig en grondig iets op te feilen, als'er van Mannen^
die met de Kyipoflelen niet verkeerd hadden

, nog in de Wijsgeerte wa-
ren opgevoed, ooit gefchreven is

, felf Clemens Romanus , Ignatius^

Irenaeus, Cyprianus, Macarius, Ephrem de Syriër ,
Synefius, Ifidorus

van Pelufien, en veele andere niet ttytgejfdndert. En, voegd hy^erby^

ikfoude veele leeken konnen noemen, niet alleen diegeoefend zijn , maar

ook fulke, die van vreemde talen of Wysgeerte geen kennis hebben,

b 2 en

(«) B.jihridg. of Churck-Bijl. cap. ^.feêt.ij.p.^z.Tuat. of Epifc.p.i.cap.l^.p. 169,



[8] VOORREDEN
en egter netter en met meerder oordeel, en niet mmgodvrugttggefchre-

ven hebben j als een van die.

Schijnt het iemand vreemd , dat fuiken geleerden eeuw , daar fo veel

in voorviel, geen ftofFe foude uytleveren dan maar het leven van negen

Mannen, (want tot fo verre ftrekte fig maar mijn eerfte ontwerp) hy fal

eerlang nalaten fig te verwonderen , als hy maar bedenkt , dat de Hiftorie

van defer Mannen leven vry wijdluftig en van grooten omtrek is, en
dat het verhaal van andere merkenswaerdige Mannen , van welke men
geen befcheyd genoeg heeft, om hun leven van ftuktot ftukte befchrij-

ven, daar te gelijk in voorkomt. Dog 't zy hoe het zy, defe papie-

ren, een geruymen tijd by my gelegen hebbende , gaven myaanleyding,
om de Hiftorie van die eeuw nader na te fien , en te onderfoeken wat
de verftrooide Gedenk-fchriften en de overgeblevene ftukken en brok-

ken van die tijd mogten hebben nagelaten. Dus heb ik^ 't geen my
voorquam , opgefteld , en ten eynde van dit boek in een K^anhangzel
t'famen-getrokken. Ik foude hier wel hebben konnen bytrekken het
leven van den H. K^ugujlinus, Hieronymns , en fommige andere, maar
hun leven loopt fo verre in de volgende eeuw , dat men die in den om-
trek, van het geen ik heb voorgenomen, niet wel befluyten kan. Ook
was ik daar gevoelig van, dat dit ftuk reeds te groot, en, omdewaar-
heyt te feggen^ grootcr geworden was^ dan ik gedagt had^ of wel
wenfchte.

Elders heb ik een vertoog gegeeven van de middelen, door welke het
Chriftendom , fo lang de Roomfche Kcyfers nog Heydenen waren , in
de wereld de bovenhand gekregen heeft. En daarom is tegenwoordig

mijn oogmerk , om voor af te fenden een Hiftorifch vertoog van den
ftaat des Heydendoms onder de regeering van de eerfte Chriftene Key-
fers, dog vry korter ^ als wel de ftofFe fchijnt te eyfchen, gemerkt ik

geen Hiftorie, maar alleenlijk een Inleyding voorneem op te ftellen.

Het kan zijn, dat de Lefer hier eenige byfonderheden , de regeering

van Julianus rakende , verwagt ( waar over onder ons onlangs fo hevig

getwift is)
: maar hy gelieve te weten, dat ik aan de eene fijde een aan-

geboren af- keer van alle verfchillen heb, en dat aan de andere ftjde defe

Inleyding niet alleen reeds gefchreven , maar felfs eenige maanden gedrukt

was, eer het gefchil over Julianus, daar men fo veel mede heeft opge-

had, geopperd wierd. Vind de Lefer iets in het boek, welk inde /«-

leyding beter foude fchijnen geplaatft te konnen zijn, hy gelieve te we-
ten, dat het boek reeds volfchreven was^ eer ik de /«/^^/Vif^ heb opge-
fteld. Een groot gedeelte van 't geen ik in gemelde Inleyding ophaaL
heb ik ontleend uyt de Keyferlijke Wetten van die tijd. Het aanwij-

fen van de juyfte tijd wanneer defelve gegeeven zijn ^ en de eygen fin
•

en oogmerk van veele derfelven ben ik verpligt dank te weeten aan den

ge-
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geleerden Heer Gothojreda, in fijn doorwrogte Uytleggingen over het

boek Codex Theodofiamis genaamd. De felve Schrijver heeft nog iiyt-

gegeeven een kleyn Tradaat, dat den naam heeft, T>e ftatti^Pagano-

rum , ^c. Van den ftaat der Heydenen , e. f. v. maar ik bevond , wan-

neer ik het te dier tijd, als defe papieren naar de pers gingen , doorfag,

niet anders te zijn dan eenige korte aanteekeningen , die hy naderhand,

in fijn verklaring over den tienden tijtel van het laatfte Deel desgemel-

den Wet-boeks ^ die njan de Heydenen , de Oferhanden en Tempelen

handeld , heeft uytgebreyd. Eh het is jammer, dat aan dien tijtel fo

veel ontbreekt, en dat alle de Wetten van vijf verfcheyden Keyfers, die

hier op flaan te weten ^ die van Jttlianus ,
Jovtanus , Vdentinianus ,

Valens en Gratianus
(
gemaakt in niet min dan vijf-en-twintig jaren

,

een geheel vierde part van die eeuw ) niet meer voor handen zijn.

Dus hebben wv het Werk opsefteld. Ik fal nu met weynigen yets Schrijvers;

r n ^ 1 11 11 TJ- totdcflelfs

leggen van de Schrijvers , dieper my de ftofte toe verleend hebben. Hier opdei gc.

ontrent moet ik voor-af feggen , altijd defe weg te hebben ingeflagen :

^'"y^^* '

Voor eerfl: heb ik mijn toevlugt genomen tot de Schriften van dien^

wiens leven ik voornam te befchrijvcn, alfo die, naar allen fchijn, my

het fekerft en voldoenenaft bcrigc geven konden > daar toe nu quamen

my mecft te pas de fchriften van Athanafiii^ ,
gemerkt die nauwkeuri-

ger en netter is, om alle faken van belang, fijn eygen leven, en in

gemeen alle voorvallen van fijnen tijd rakende, op te fi:ellen, dan ie-

anand. Dog het konde my niet anders als wonderlijk voorkomen , ge-

lijk ik het ook geloof aan anderen fal zijn ^ dat de Kerkelijke Gefchigt-

fchrijverSj Socrates en andere, die fijne Schriften in handen hadden,

't geen van hem te feggen is , fo verward en door malkanderen hebben

voorgefteld, felfs in faken, die in de fchriften van Athanafms klaar en

gemakkelijk voorkomen. En in het voor-by gaan kan ik niet nalaten

het ongeluk van defes grooten Mans fchriften (ja felf van by-na alle

de Griekfché Vaders) te beklagen, daar in, dat fe doorgaans feer qua-

lijk vertolkt zijn , waar door dan de Lefer , die fig met die verta-

ling behelpen moet, menigmaal andere bevattingen van derfelver flrel-

lingen krijgt, als'er wel van dien Schrijver eerft zijn opgefteld. Dat

dit waar is, blijkt Waarlijk, fo wy al geen ander bewijs hadden, in

Barontm.

Daar na heb ik my begeven tot die, welke ter felver tijd met hen,

of ten minften niet lang na hen leefden, en byfonder tot die, welke

het leven van d'een of d'ander , die even voor hen geleefd hadden, be-

fchreven hebben 5 waar uyt ik fodanige Hiftorifche aanmerkingen ,
als

tot mijn oogmerk meeft te pas quamen, opfamelde. En voor het laat-

fte door-las ik de Kerkelijke Gefchigt-fchrijvers. Defe waren voorna-

melijk (om Eufebms, van welken wy elders gefproken hebben^ nu

b ^ niet.
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niet te noemen, doordien het minfte gedeelte van fijn Hiftorie op defe
eeuw fiet) vier, die alle by-na op defelve tijd gefchreven hebben , na-
melijk Socrates, Sozomenus

, Theodoretus en Thiloflorgius.
Socrates. Socvutes is geboren te Conftantinopelen

, waarfchijnlijk ontrent het
begin van de regeering des Keyfers Theodofms , en opgevoed onder hec
opfigt en onderwijfing van twee vermaarde Meefters, HeUadius ^vi Am>
monius, die uyt Alexandrien geweeken^ in de Keyferlijke hoofd-ftad
eenfchool, in welke fy de taal-konft leerden , openden. Grooter gewor-
den zijnde, wierd hy een Regtsgeleerde

, ( daarom hy met den naam
van een Scholafiicm wierd gebynaamd) en bepleytte \ geen hem voor
quam. Ouder wordende, ftelde hy fig tot het fchrijven van de Hiftorie
der Kerke, die hy bevatte in feven boeken, beginnende daar had
opgehouden, en eyndigende met het jaaronfesHeerenCCCCXXXIX
Een Werk, dat met opfet klaar cn duydelijk, en met een ongemeene'
moeyte en trouwigheyt gefchreven, en van hemfelven meer dan eenso-
verfien en verbeterd is. Hy behelpt fig niet met loopende gerugten
maar \ geen hy verhaald heeft hy felf gefien , of van geloofvvaerdige
oog getuygen gehoord, of uyt aantekeningen, waar op niet te feggen
viel, uyrgefchreven. Wat fijn Religie aangaat, hy behoorde tot de
regtfinnige Kerk; want hoewel hy in fijn Hiftorie hier en daar den No-
vatianen niet ongunftig fchijnt, egter kan daar niet genoeg uycbewefen
worden , dat hy een van dat flag was.

Sozomc- Sozomemis
,

af-komftig van Ouders die uyt Paleftina gefproten wa-
ren, ftudeerde te Berytus (de hooge leer-plaats der Romeynfche Wet-
ten) in de Regten, begaf fig naderhand tot de pradijk derfelven , en
bepleytte de voor-komende faken te Conftantinopelen. Onderwijlen

ondernam hy het opftellen van een Kerkelijke Hiftorie, die hy van de
geboorte van Chrifitis af begon , en eyndigde met het affetten van Li-
cinius i dog die is , fo het ons toefchijnt , niet anders geweeft dan een

korf begryp van Eufebius Hiftorie, en is voor lang verloren. Nader-
hand vervolgde hy die Hiftorie, geduurende de regeering van verfchey-

den Keyfers, tot de tijd van den jongen 7'to^<?///j' toe , aan wien hy de-

felve opdroeg. Sijn fchrijf-wijs is eenparig, en gepaft naar fijn onder-

werp, waar in hy boven Socrates uytmunt, dog by hem in oordeel en
nettigheyt te kort komt. Beyde leefden fy op eenen tijd; en 't is niet

feeker wie van hen eerft gefchreven heeft; dog daar fijn eenige faken,

die ons dc voorrang noodfaken aan Socrates toe te wijfen , waar onder

niet het minfte is, dat Sozomenus meermaals \ geen Socrates ^tt\i2>Mi

opvuld en uytbreyd.

Thcodori- Naaft hem volgt Theodoritus , geboren tot , of niet verre van An-

tiochien in Syrien, die van fijne Ouders tot een feer ftreng en god-

vrugtig leven aangequeekt , en aldus opgevoed wierd in een feer nau-

we
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we order, byfonder onder de forg en 't opfigt van Theodorus ,
Biflchop van

Mopfueftia. Hy wierd naderhand bevorderd tot het Bisdom van Cy-

rus 5 een ftad , die de Joden ter eeren van Cyrm , dien grooten Vorft

der Perfen, gebouwd hadden. Hy was een uytftekend geleerd Man,

en had ongemeene bequaamheden , waar van hy onder andere fchriften,

van hem den nakomelingen nagelaten , byfondere blijken gegeeven heeft

in fijne Kerkelijke Hiftorie, die in vijfhoeken beftond (hoewel hy^er,

naar 't gevoelen van anderen , vry meer gefchreven heeft). Hy gaf de-

felve niet uyt, voor dat anderen, die voor hem daarvan gefchreven had-

den 5 reeds aan ligt waren ^ en nam byfonder voor 't geen in die an.

deren ontbrak of nagelaten was j en wel meeft ontrent de Oofterfche Ker-

ken ^ (alfo hy in dat Geweft leefde) te vervullen. Sijnfpreck-enfchrijf-

wijs word van den weêrgaloofen Thotms ongemeen geroemd ^ als zijn-

de feer net, klaar, eenparig, en' wei-gepaft naar een Hiftorifch opftel.

Ter felver tijd leefde insgelijks Thtloftorgtus y
geboortig uyt Cap- phiioftor-

padocien , de foon van Qarterhis en Etilamfta , ontrent het jaar onfes

Heeren CCCLXVIII, die, twintig jaren oud zijnde, om fijne begon-

nen ftudié'n te voltrekken , te Conftantinopelen quam ^ daar hy onge-

meen toenam in alle befcWfaiicyt j bcquaamhcytcngcleerdheyt fo van

wereldfche, als Goddelijke faken. Wat fijn Religie aangaat
> hywaseeH

Ariaan , en wel van de flimfte foort , een Eunomiaan , hoedanige ook fijne

Ouders geweefl: waren. Hy fchreef een Hiftorie van de Kerk , begin-

nende met de opkomft van Artus, en eyndigende ontrent hetjaar onfes

HeerenCCCCXXV. Defe verdeelde hy in twaalfhoeken, met die by-

fondere aardigheyt, dat de eerfte letter van elk boek t'famengefi:eld,

den naam van den Schrijver uytmaakt. Sijn fchrijf-wijs is wel door-

gaans cierlijk en goed , maar fijn verhaal is ongemeen eenfijdig : want

hy poogd doorgaans de Regtfinnigen ten toon te fl:ellen , en de A-

riancn , byfonder Aëtius en Eunomius voor te fpreeken , weshalven

hy ook alles tot voordeel en verfchooning van hen verhaald. So dat

fijn boek, gelijk Thotius wel heeft aangemerkt, meer een lof-reden

van die kettery, dan een Kerkelijke Hiftorie fchijnt te zijn, en daar-

om kan men in faken ^ die de Arianen , en byfonder de Eunomianen

raken , op fijn feggen niet vaft gaan. Sijn Hiftorie is of niet aan

het ligt gekomen , of weg-geraakt j niets is'er van overig , dan de

wijdloopige uyttrekfelen , die'er Thotius van gemaakt, en de geleer-

de Franfchc Regtsgeleerde Jacdbus Gothofredus ^ daar wy te vooren

van fpraken , met byvoeging van fijne nutte uytleggingen en aanmer-

kingen aan het ligt gebragt heeft. Met een woord, wy fteünen op

geene Ouden, als welker fchriften egt en ontwijfelbaar zijnde , geen

hulp, om hun geloofwaerdig te doen agten, van noden hebben.

Latere en nieuwer Schrijvers, byfonder die hun werk gemaakt heb-

ben
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ben om het leven van die Vaders te befchrijven, hebben wyweynig ge-
briiykt. Ik weet wel, dat het leven van verfcheydene defer Vaders
voor eenigen tijd in het Franfch befchreven is: maar behalven dat mij-
ne onkunde van die taal my belet 't geen fy daar in gedaan hebben te
konnen weten, fo maakt my hun wijdloopige manier van iemands le-

ven te befchrijven niet feer begeerig, om dat te onderfoeken. Of ik
hier in wel of qualijk gedaan heb, weet ik niet; maar ik benverfekerd
hier in mijn eygen neyging te hebben ingevolgd : want gemerkt mijn
oogmerk is, de faken, die ik verhaal, uyt de bron felf op te halen

,

ben ik van gevoelen, dat het my weynig konde voordeelen, fo verre
daar van af te wijken, daar ik dog eyndelijk weder heenen moeft.
Eene faak heb ik nog maar te feggen , en dat is een verfoek aan den

geleerden Lefer, dat hy, fo hem eenige merkelijke feylen, behalven
die den Drukker verantwoorden moet, mogten voorkomen, de goed-
heyt gelieve te hebben, om daar over een gunftig oordeel'te vellen
gedenkende, dat het Werk groot is, en alles van wijd en fijd heeft
moeten worden opgefogt, 't welk noodfakelijk de geheugenis fo veel
werk geeft, dat het wel foude konnen gebeuren^ dat niet alles , het
minfte , alom even nauwkeurig was getoetft en gewogen. Ik feg dit
niet^ om dat myfelven fchuldig kenne aan ontrouw of onagtfaamheyt
maar om dat ik na dat alles myfelven niet derve van eenige misflag vry
fpreeken. Weet de Lefer ergens een faak, ten opfigt van dc tijd, niet
wel t'huys te brengen, ik verfoek hy het Tafereel van dei:yd-rekenmg,
dat ik aan het eynde van dit boek gehegt heb, gelieve in te fien.

AAN-
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DE INLEYDINGj en daar in vijf Afdeelingen.

I. Afdeel.
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II. Afdeel.
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jonge, Cmjianüus, en Conjtans

III. Afdeel.
De ftaat des Heydendoms onder Julianus zj

IV. Afdeel.
De gefchapenheyt van het Heydendom ^ onder de regeering van Jovia-

nus
, Vakntïnianus ^vi Valens 54^

V. Afdeel.
De toeftand van de Heydenfche Religie, onder de Keyfers Gf^atianus,

Theodojius de Groote , en deflelfs navolgers 64
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Het leven van Eusebius, Biflchop van Cefarea in Paleftina 79
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III. Afdeel.
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IV. Afdeel.
Athanafius handelingen federt het Concilie van Nicea tot de Synode

van Tyrus toe 152
V. Afdeel.

Wat in die Synode te Tyrus is verhandeld, en hoej nevens andere faken

daar ontrent 162
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5
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1
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1
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Een AANHANGSEL , daar in befchreven word
/Arnobius 663
Lactantius 665
Paulus, Biflchop van Conftantinopelen 675"

JuLïus, Biflchop van Romen 681
HetlevenvaniEusEBius, Bifl'chop van Emifa 686

Ephraim de Syriër, Diaken te Edefla 689
Damasus, Biflchop van Romen 697
AMPHH.0CHIÜS5 Biflfchop van Iconiea 705
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En een Tafereel van de Keyfers, Burgermeefters , cn Kerkelijke faken

in De vierde eeuw.

INLEY-



INLEYDING»
Behelfende een

HISTORISCH VERHAAL
VAN DEN

STAAT DES HEYDENDOMS
O N D E R D E

Eerfte Chriften Keyfcrs.

Eerste Afdeelinc.

Dc llasit des Chriftcndoms onder de regeering vaa C o n«

$TAMTi)<us de Groote.

INHOUD.
Het oogmerk defer Inleyding. Conftantinus word Keyfer. Sijn mer-^

kelijke behoudenis en ontkoming, Hy neemd den tytel van Auguftus
aan. Sijn optogt tegen Maxentius, en forgvuldige bekommernis on-
trent de Religie. Hem komt in een gefigt het kriiys voor hoeda-

^a^i f If^' .
"^^^^ onderwefen van , en bekeerd Tot de Chri-

JteLtjke Religie. Hy overizind Maxentius. Hem word te Romen
|röö?^ eer aangedaan. Sijne eerfte plakaten tot begunftiging der
C>hriftenen. T>e Heydenen ^juaren over fijn genegentheyt totde'^ChrL

?f"r
^^l^ten van de Ludi Seculares ^ ö/elke eeuwwederVeé-

^nde fpeelen^ misnoegd. Maximini gunfiig plakaat voor de Chri-
stenen

, hy komt elendig om. Licinius verwekt een droevige vervol^
gi^g in het Doften. fVord van Conftantiniis te^en gegaan , over^jvon-
nen j en eyndeUjk ter dood overgegeven. T>e Keyfi^rlijke atleen-heer-
fching was nu in handen van Conftantijn. Hy geeft 'Wetten tegen deWaarjeggers

, en tover-kundige Wigchelaars. Hy draagd forg vóór
des Heeren dag^ en Jchryft fijne Heydenfche foldaten eetigebed voor ^

[A] m
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orfi op dien dag te gehruyken- Hy verbied de Heydenen het dwingen

der Chriftenen , om in hunneplegtelijkheden te moeten tegenwoordig

zijn. Wetten gemaakt ten behoeve der Chriftenen. Hy fchrijft

aan de Stadhouders der Landfchappen, om de Heydenen tot het aan-

nemen der ChriBelijke Religie te bewegen. Conftanrinopelen word
in plaats van Romen tot de ftoel des Keyferrijks gemaakt , en waar-
om. Groote voorregten worden aan dieftad gegeven. Conftantini

forg om aldaar alle gedenk-tekenen van heydenjche godloosheyt weg
te nemen en uyt te roeyen. T)e LhriHelïjke Religie word tn ver-

fcheyden Landfihappen buyten de palen van het Roomfche Rijk
voorjpoedig voortgefet. 'IJe Heydenfche bygeloovigheden worden
kragtiger tegengegaan, Keyfer geeft in ver/cheyden Land-
fchappen laji , om alle overblijfjels en gedenk-tekenen van afgodery

uyt te roeyen. T)e Tempelen wierden gejlooten en veele derfelven

afgebroken. T>it ^ing flapper te Romen en Alexandrien voort , dan

elders. Conftanani dood: fijn Gódvrugtighèyt: fijn regeering was
gelukkiger dan die van de voorige Keyfers,

Oogmerk I. W^J'öz^^jj^^ P wat wijfc CO door welke middelen de Chriftelijke

ledto^' 'S'^rl^irF Religie haarfelven in de wereld een weg geopend,
' ^Ê-tmm\\ en fonder hulp van alle wereldlijke magt over alles

,

wat haar tegen ftond, gefegepraald heeft, hebben

wy elders vertoond (a). Het onderwerp en de ftof-

fe van onfe tegenwoordige redeneering fal zijn tebe-

fchouwen , op wat wijfe het Heydendom , en byfonder dat gedeelte def-

felfs, welk de openbare en beveftigde Religie des Roomfchen Rijks

was , die fo veele eeuwen lang in der menfchen gemoederen had plaats

gehad , en door gewoonte , wetten , en oude verjaring fchecn vafte

Wortelen gefchooten te hebben , verjaagd , en met der daad uyt de we-
reld gebannen is. Dit is voornamelijk voorgevallen in de eeuw daat

wy hier van fchrijven: en gemerkt het een ftofFe is, die in haarfelVeiï

vermakelijk is , en groot ligt aan veele faken in 't befchrijven van het

leven der Mannen in het volgende Boek geven fal ^ fal het niet ondien-
' ll-ig zijn, mijns oordeels ^ dat alles hier t'fimen te trekken. De uyt-

breyding hier van fuUen wy kortelijk halen van die tijd af , dat het

Rijk Chriftens wierd.

Conftanti- H. Conftantinus de Groote was geboren in Britannien , gelijk alle

DUS de onfijdige Schrijvers , die niet door misgund tegen onfe Natie , of

£or°nfn ^Irift voor de eere van hun eygen Landfchap overdwarft zijn, geern er-

Engciant. kennen j van geen Schrijver in die eeuw tegen gefproken , en door de
Redenaar felfs(^) in fijn aanfpraak en gelukwenfching aan hem vaft ge-

field word. Sijn vader Confiantius , een wijs , goedertieren en deugd-
faam Prins, ftierf te Jork, op den 25. July des jaars na ChriBi geboor-
te CCCVI. Conjlantinus y deffelfs foon , had fig eenige jaren aan het

Hof van 7)iocletianus opgehouden , en naderhand aan dat van Gale-

rius Maximianm in het Ooften, alwaar hy als een treflijk gijfelaar, en
Wierdop- tot fchimp van fijn vader bewaard wierd. G^^/f^m had een haat tegen den

vw G^S v^^^^ > ^" argwaan tegen den 'foon (r) , en foude hem door een ge-

riuj,
' weldige dood het leven benomen hebben, ten ware hy het leger, waar

by hy wift Qonflantinu^ feer bemind te zijn , gevreeft had > en daarom

fogt

(<C) In de inleyding van het leven dcfApoftoIifche Mannen, (h) Vaftegyr. Maxim.
Conftant. diB. p. 3. (c) LaEiam. de mortib, perfecut. c. 24. 47. £rf/i, Oxon, yidc

Z»fim, lib, i.p.Cjz, Anrel. Kiêt, dt Cafar, c. 40./». 3 10.
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fogt hy hem onder fchijn van fpeelen en kfijgs-oeffeningen aan kant te tegen htt

helpen , maar de Goddelijke voorfienigheyt bewaarde hem doorgaans.
^en°van**^'

Sijn vader had hem meermaals ontboden, maar het wierd t^elkens afge- fijn vader,

geflagen , of liever uytgefteld. Confiantïnus fiek zijnde , ontbood hem
nogmaals-, waar op Galerim ^ fig fchamende fuiken redelijken verfoek Kreeg cyn-

langer te wcygeren, hem onder fijn fegel toeftond te mogen vertrekken,
fJ^'^j'^^J'g'^'

daar hy dog niet minder voorhad als dat, maar fijn vertrek door het vertreckcn.

een of ander middel dagt te fteuyten, en hem tot dien eynde gebood des ^''8'^'**

volgenden daags fijne volkomene bevelen te komen ontfangen. Dog demcend'.

Kcyfer was fo dra niet te bed, of Conjiantinus (leeg te paerd, en ver- "7.^^.":"^^*

lemde alom waar hy quam alle de poft-paarden die hy vond of agter^*^'^**'*^*^

liet , en niet meer van noden had. Des anderendaags liet Galerius hem
roepen, dog kreeg tot antwoord, dat hy reeds in de nagt vertrokken waS;
waar op hy order gafhem na te fetten , maar dat was onmogelijk ^ doordien
de pacrden ontfenuwd waren , welk hem te kennen gegeven zijnde j borft

hy niet min in boosheyt als droefheyt uyt. Onderwijlen fpoeyde Confian-

tijn op fijn weg fo veel hem mogelijk was, en quam tot Jork, vier dagen K.omt tot

voor de dood van fijn vader. Na deflelfs dood, en volgens delfelfs J^rk.

uytterfte wil, viel het Keyferrijkophem j het Leger riep hem voor Key- ^^^ordna

fer uyt, en de Wefterfche Landfchappen vielen hem ten eerften toe. des vader»

Dog wanneer fijn beeltenis te Romen in 't openbaar vertoond wierd , ^ey'icr'uyt-

("een manier van doen gebruykelijk als iemand tot de Keyferlijke waar- geroepen,

digheyt verhoogd wierd \d\ } wierp fig CMaxentius
, foon van Maxi-

mianus Herculeus , die de regeering aan Conftantius had overgegeven
, Maxentius

door hulp van eenige groote Officiers, die hy aan fijn frtoer gekregen -vcrptfig

had , tot Keyfer op , als oordeelende hemfelven tot de regeering beter "^^^ '^^cn

geregtigd , en niet min bequaam als Conjiantinus j maar dat quam hem
na eenige jaren duur te ftaan.

III. Conjiantinus fijn vader plegtelijk begraven, en op alles in Brit- C^onftanti-

tannien order gefteld hebbende, trok met fijn legerover na Vrankrijk ?es jariÜ^a

(Gaulcn), alwaar hy de eerfte fes jaren van fijn regeering fijn verblijf Vrankrijké

nam , en in al die tijd de Heydenfche Religie nog aankleefde ^ maar
dat hy , gelijk^er Zonaras (e) byvoegd , op het aanhouden van fija

vrouw Faujiaj, dogter van den Keyfer Maximianus , die hem tot een
yverige voortfetting van de Heydenfche afgodery aanftookte , de Chri-
ftenen foude vervolgd hebben, is, mijns bedunkens, niet anders dan
een bloote gilling van hem , alfo niemand van de oude Schrijvers daar
iets van rept. Hier zijnde vergenoegde hy fig met den naam van C?-Enhsd

y^'^C/)? en nam de cier-naam^ van i^ugtifius of Keyfer niet aan, die
IJ'^^J^'^yJ^

hy verwagte hem van den ouden Keyfer te fullen worden tocgefonden , c«far.

dog te vergeefs : want fo dra Galerius de beeltenis van Co7i[fa7itinus,

met de Keyferlijke laurier-krans bewonden
, aangeboden wierd , wilde

hy het felve met den bode, die het bragt, in het vuur werpen, welk
hy ook j ten waar fijne vrienden om wijfc en voorfigtige redenen fijn

haaftigheyt hadden geft:ild, foude gedaan hebben. Egter fond hy hem,
om te fchijnen gewillig te doen 't geen hy niet konde beletten , net pur-

per, en gaf hem maar den naam van Cafar , dog maakte Sev€rus]Lt^'
fer: maar Conjiantinus had deffelfs goedkeuring, om den naam van Ca-
far te voeren, niet van noden, gemerkt hy door fijns vaders Teftament
tot deffelfs nafaat verklaard f g) , en door de algemeene toejuyching fo

van het leger, als van het geheele Wefl:en , daar reeds een ontwijfelbaar

[A 2] regt

(^) Zoftm. Itb. 1. p. 671. (e) Annal. Tom. V p-^- (ƒ) Panegr.ubifupra.La0'

c. 25. p. 49. (^) J^ide £umerj. Pamg. dtSi, Conjlam.p. 49.
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regt toe had j daar benevens had Maxim'tanus Herculius , die nevens

^'mletianus voor eenige jaren reeds het purper afgelegd hebbende , het-

felve weder gepoogd had aan te nemen 5 en daar in ongekikkig zijnde, na
Krijgt den Vrankrijk by Conjiantinns gevloden was, hem den naam Aiigtiftusy

Au^ttus! Z^^^ ^J" dogter Fmiffa tot verfekering ter vrouwe gegeven. G?;/-

Jianttms dus in Vrankrijk fig ophoudende, beftierde alles naareyfch,en

was vry voorfpoedigj dog van alle kanten gehoord hebbende de on-

Trcktte- vcrdragelijke overlaft en moedwil, die Af^JCf«r/?/J te Romen bedreef (^)j
gen Ma-^ ^^^^ afgcfondene van den Raad en het volk van gemelde ftad ver-
«nnusop.

^.^^^ zijnde nam hy, in gevolg van fijn edelmoedigheyt, voor,

hem tegen te trekken , en de ftad uyt fijn tyrannyc en ongeregeldheyt

te helpen en te redden. So dra hy fijn optogt begonnen had , was hy,

gehjk een voorfigtig en wijs man betaamt , bedagt om iets anders, als dc
ftcrkte en dapperheyt van fijn leger , te hebben , waar op hy fig foude kon-

nen verlaten , en het was , gemerkt'er te dier tijd feer veele goden in

de wereld gediend wierden, fijn eerfte en voornaamfte bekommernis,

"Wien hy van allen uytkiefen , en tot fijn befcherm-god aanroepen foude.

Hy merkte aan , dit die fijne Voorfaten, die tot veele goden fig bege-

ven, op derfelvcr hulp fig geheel verlaten, en derfelver gunft door al-

le pkgtelijke cn fotte uyterlijkheden gefogt hadden ^ in hunne oorlogen

ono;eUikk!g geweeft, en felfs aan een ongelukkig en ontijdig eynde ge-

raakt waren j en dat aan de andere fijde fijn vader erkend en aangebeden

had eenen eenigen God, die de opperfte regeerder van de wereld is,

die dan ook alle deffelfs ondernemingen ongemeen begunftigd , voor-

fpoedig gemaakt, en hem in den geheelen loop fijnes levens veelheldc-

Bidnalangre blijken van fi)n goddelijke kragt en goedheyt gegeven had; weshal-
ove.icg figfelven vaftftelde de gemeene goden, die fekerlijk fig de

gcrGoli godheyt maar aanmatigden en de wereld bedrogen, telaten varen, en
«mhuip. ^jen Qod fijnes vaders alleenlijk aan te kleven: dus begaf hy fig tot den-

fel ven, hem biddende dat hy fig aan hem wilde bekend maken, en in

fijn togt kragtdadig byftaan. Dit gebed wierd van den hemel verhoord,

cn op een wonderdadige wijfe beantwoord; op een wijfe, feg ik, die

fo wonderbaarlijk was, dat Eif/èbms , die het verhaald, toeftaat gc-

noegfaam ongelooflijk te zijn , ten ware hy het gehoord had uyt den

mond van Conffantinus felfs, die het hem met een eed plegtelijkbevef-

Hemkomt
^, j ]4et: gefchiedde dan ^ dat het leger in vollen voorttogr , en

Ta .en^' de Keyfet met die godvrugtige fugtingen befig zijnde , hem fchielijk

,

k-^'ys wanneer de Son aan het dalen was, ontrent drie uuren na de middag,

ïrrnader dc Uigt voorquam een lugtige zuylxn de gedaante van een kruys , waar

befcT'reven op , of, als andere willen, waar ontrent dit opfchrift (fommigewil-

len het was in de Latijnfche taal, maar dat drukt Eufebius niet uyt)

ftars-gewijfe (indien, het geen 'Fhiloliorgius (Ji) en fommige andere

verhalen , waar is) gefien wierd TOTTin nika, hier in overwi^'d:

Conftantintts , en het geheele leger dat hetfelve fag, was over dat gcfigte

niet weynig ontfct; de Bevelhebbers en Officiers merkten het, door

dnft van hunne wigchelaars, aan, als een quaad voor-teken vaneen on-

gelukkigen optogt; de Keyfer felfs wift niet wat daar van te maken

,

cn l-et'er den geheelen avond fijn gedagten over gaan : ^s nagts daaraan

verfcheen hem (/) onfe Heer in een droom met het kruys, dat hy hem

daags te voren vertoond had, in fijn hand, en gebood hem een groote

banier, gelijk hy fe in de lugt gefien had, te maken, en die voor hem
in

{h) Eufeh de vit. Cnnft. lib. J.c 16, 17. CTC p. 420. Crc (i) Zonarasibid. (k) Hi^

fior. Eed. lib, i. c. Cf. 4^9. ZoitAr. he. eit, (/) LaÜant. ibid. c. 44. p. 79>^
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in fijne oorlogen tot een teken van overwinning en befcherming te doen

dragen. In den morgenftond opgedaan zijnde , vertelde hy aan fijne

vrienden, wat hem gebeurd was, ontbood aanflonds eenige werk-lie- WeftHy ^

den, ging by hen nederfittcn, en befchreef hen 't geen hy op het kon-^*^^""*^"*'

ftelijkft en kofteHjkft wilde gemaakt hebben , welk fy dan op defe wij-

fe iiytvoerden 5 Sy maakten een langt fpies , die fy met goud overtrok-

ken, met een kleyn dwars-hout ontrent het boven eynde^ welk dan een

gedaante van een kruys vertoonde 3 aan dat dwars-hout hegteden fy een

vierkante purper-verwige gordijn , die met goud en koftelijke gefteen-

ten doorwrogt en befet zijnde , een verbafende glans van fig gaf, aan

welker boven eynde de beeltenis van den Keyfer in 't midden fijner fo-

nen was: boven op de fpieife, en alfo boven het kruys, was een kroon,
met goud overtrokken en edele gefteentens befet, in 't midden van wel-
ke geplaatft wierd het heylig teken , te weten , de twee eerfte letteren

van Chriftus naam in het Grieks , X en P , de eene door de andere ge- _ "jy^
trokken ,

gelijk hier op de kant ftaat. Dit teken of fin-fpreulc ftelde hy "^J/^
naderhand op fijne fchilden^ gelijk ons niet alleen Eüjebïm verhaald, /jSm
maar fig uyt penningen die van hem gemunt , en nog heden voor han-
den zijn , klaar opdoet. Defe Keyferlijke ftandaart wierd m alle fijne

oorlogs-togten voor hem gedragen, gelijk mijn Schrijver datfeyd meer-
maals gefien te hebben. Op defe wijfe, hoewel niet in allen deele net
daar mede over-een komende, liet hy voor het leger banieren of vanen
(^die fy Labara noemden} maken, gelijk dat ook van fijne nafaten , dicDerRo,
Chriftenen waren , wierd ingevolgd. Het is waar , dat de Heydenfche mcynen

Schrijvers geen uytdrukkehjk gewag maken van dit verfchijnen des^*^*"'

kruys , ook is het redelijk fulks van hen niet te verwagten : egter dit

bekennen fy
, ('t welk fy feggen een algemeene en ontwijfelbare waarheyt

by allen geagt wierd) dat vcK^r de veldflag gefien wierd in de lugt eenEenander
leger uyt den hemel nederdalende van dappere en groote mannen , die'er gefit;t bo-

wakker en lieflijk uytfagen , en met blinkende wapenruftingen waren ""^^

voorfien, en dat men hen had hooren feggen, fVy Joeken Conftantiniis
en komen tot Jijn hulp ^ gelijk het ons de Heydenfche Redenaar in fijn

lof-reden over de verkregene overwinning felis ophaald {m).

IV. Conftantinus begeerig om de betekenis van dit Goddelijk teken te Laat fig

verftaan^ ontbood eenige Chrittene Biflchoppcn , die hy vraagde, Wie defe
^jf;God was? en wathy hem met dat teken wilde feggen? Hun antwoord WlIS, onderrig-

Dat hy was de eenig-geboren Soon van den eenen eenigen God , en dat
het teken, aan hem vertoond, was een uytbeelding van deonfterfelijk-
heyt , en een praal-teken van de overwinning , die defe God , op aarde
zijnde, over de dood verkregen had. Sy verklaarden hem waarom hy
uyt den hemel was neder gekomen , de ftaat van fijne aangenoomene
menfchheyt, en wat hy voor het menfchelijk geflagr gedaan had. Dit iioe hy fig

hoorde hy met groot vermaak en genoegen, maar gaf fig, gelijk een^|^^'j|"-

vvijs en voorfigtig man , niet ten eerftcn bloot. Hy vergeleek menige
maal het hemels gefigt met het geen hem defe Mannen daar over gefegd
hadden

; en hoe hy dat meer deed , hoe hy 'er fig meer in voldaan vond,
en ftelde vaft, dat God hem die faken ter regter tijd meer ontdekken
foude j tot welken eynde hy voornam by overfchietende uuren de H.
Schriften te doorfoeken

, dog hield 't geen hy bevatte , by hemfelven

,

en 't was voor die tijd niet veylig figfelven te openbaren. Hoe het was Trekt op

of niet, hy trok op fuiken voet door Italien(?/), en brak door alles

[A 3] wat

Nazjtr. Paneg. Conflant. di^l.p. 71. («) Eufeh. ihid. c. 97, 38. 42^. Vidt Li^

Örat. ^.p. 1Ó5.
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wat hem tegenflond , fclfs by-na tot aan de muuren van Romen toe , en
Hoeg fijn leger (bellaande, fcyd Zozimus^o]^^ uyt negentig duylend
man te voet, en agt dtiyfend te paerd) neder in een groote vlakte voor

Maxentius de ftad. OMaxentius was een menfch die fig aan weelde en der-

fchreten.' ^^^^''^Y^ t'ecnemaal had overgegeven , en fijn tijd tuflchen vermaak en
bygeloof fleet: hy ging nooit uyt de ftad, en felden uyt fijn paleys^
hy was fo leuy en lufteloos , dat het gaan na de tuynen van Saluftius

( hoewel het maar ftrekte tot het genot van een nieuwe foort van ver-
maak) voor een reys, een geheele optogt geagtwierd, gelijk'erde Re-

Bereydfig denaar met regt over fchimpte: maar hy vond fig op het aannaderen van
ea Qonftantïnus genoodfaakt hem uyt de ftad tegen te trekken

, dog deed
voor-af de altaren ophoopen met een groot getal van offerhanden , en de
SibyÜiJnJche Boeken doorfoeken , en kreeg daar uyt tot antwoord , dat
de groote vyand van Romen op dien dagfoude omkomen ^ 't welk hy van
Confiantinus verftond , en de overwinnig figfelven toefchreef , en na al-

trckt tegen Icn fchijn t^ meer ^ om dat het toen fijn geboorte-dag was. Dus alles,
Corftanti- fo hy beft konde , befteld hebbende , verliet hy de ftad , en trok Con-

Jtantinus te gemoet met een feer talrijk leger , van honderd en fcventig
duyfend man te voet, en agtien duyfend te paerd, waar onder feer veel
Romeynen en Italianen waren, die, door fijn hoogmoedige en trotfe ty-
ranny gedrukt , niet anders hoopten , dan hem voor de voeten fijnes

vyands te fien vallen. Heftig en bloedig was de ftrijd van beyde fij-

Deuyt- d^ overwinning was een geruymen tijd onfeker, maar floeg ten
komft laatften aan de fijde van Conjtantinus over ; want de ruytery in wanor-

ycidflag.
^^"^ ge^r^g'^ zijnde, nam het geheele leger van den vyand de vlugt, en
meenende te ontkomen over een fchip-brug , die CMaxenthis over den
Tyber geflagen , en fodanig toegefteld had , dat Conftantinus daar wil-
lende over trekken, fekerlijk foude hebben moeten verdrinken, wierden
fy felfs gevangen in hun valj en vielen in de put die fy voor andere

Maxcnrius
^^g'*^^^" hadden

:
want de brug raakte los , de fchuyten weken van mal-

jood. kanderen , en fonk door het gewigte van de manfchap na de grond , fo met
andere als byfonder met C^laxentms , wiens ligchaam gevonden zijnde,

onthalfd, en het hoofd op een hooge ftang voor het leger gefteld

wierd.
Conftanti- V. Dus een volkomene overwinning bevogten zijnde , trad Conftan-

?ti Romen. ^^^^^ fcgcpralende de ftad in ,
ingehaald van den Raad , den Adel , en

sijnont- een ontelbare menigte des volks , welker bly gelaat , en geduurig toe-
baal, juychen , hem noemende hun behouder , verlojfer , en voort[etter van

hun gelukfaligheyt y genoegfaam te kennen gaven hoe gevoelig fy over
hun verlofiing waren. Het ecrfte dat hy deed was een blijk te geven
van fijn dankbaarheyt aan God, door wiens hulp hy de overwinning
verkregen had , mits een ftok-beeld voor hem op te rigten ( of^ om

Eenbceld
'"^^^ ^^gS^n , den Raad deed het, dog volgens fijn bevel) in eender

hcmrer aanficnlijkfte plaatfen van de ftad (en dat meen ik moet men verftaan door
ecreopgc- \^ct Jïgnum , of teken, welk de Raad, na het feggen van den Rede-
^^^^

naar \q] , ter cere van hem had opgcrigt , en dat hy even daar na een
gouden beeld noemd) : want dit beeld had in fijn hand een lange fpcer^

nebbende de gedaante van een kruys , en aan den grond van het ftok-

beeld ftond dit opfchrift.

HOC '

io) Lih. 1. 676, (p) Vide Paneg.ll.Conftam.j>. 42. (rc. Zoftn. loc.citat.La^mt.lib.

citat, A. ViÜ:, c. 40. pag. 313. (q) Paneg, fupr. fit. pag. 47. cr A, loc.
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HOC SALUTARI SIGNO, QUOD VERiE VIRTUTIS
ARGJMENTUM EST, VESTRAM ÜRBEM
TYRANNICiE DOMINATIONIS JUGO

LIBERATAM SERVAVI
SENATUI POPÜLOQ. ROMANO
IN LIBERFATEM ASSERTO

PRISTINÜM DECUS NOBILITATIS
SPLENDOREMQ. RESTITUI (r).

Welk hier op uyt loopt, T>at hy onder het fege-pralend kruys hnnftad
van hef jok eener tyrannifche macht verlofi , en den Roomjchen Raad
nevens het volk in hun ouden roem en glans herjield had. Dog behal-

ven dic maakten fy nog verfcheyden andere gedenk-tekens hem ter ee-

ren j welker overblijfkls men onder de oudheden van Romen als

nog vind j en byfonder ftelden {y aan den voet van den berg Palati-

nus (op welken het Keyferlijk Falcys ftond) een fege boog, waar
op uytgedrukt ftond hun erkentenis van de groote verlofliiig, die (

fianttmis hen Instinctu DiVinitatis^ en Mentis M/^
6 N I T u D I N E , door het ingeven en hulp van God , en niet mmder
door fijn dapperheyt en kloeVmoedigheyt verkregen had.

Vï. Hy dus op alles order gefteld , en fig by alle menfchen aan- Hy bcgind

genaim gemaakt hebbende, begon allenxkens fijn gunft tot, en g^ne- ^'^

^j'J^*^
gentheyt vo()r de Chnftenen te laten blijken, egter viel hy de Heyde- k!n$\e be-

nen niet ten eerften op het lijf. Dat hy evenwel toen van het Chriften g«Q%«a»

Geloof ten vullen overtuygd was, blijkt niet alleen uyt verfcheyden wet-
ten (j) tot begunftiging der Chriftenen van hem gemaakt ^ en den
tocftand der Chriftenen ftraks na het t'onderbrengen van Maxentius

,

(welk gefchiedde ontrent het midden van November in 't jaar na onfeé
Heeren Gehoorre CCCXII) maar ook uyt het geen h) 's jaars daar
ti^(t) den "Donatiflen, verfoekende dat hy hen in VranVrijk, om het
verfchil tuffchen hert en die van de algemeene Kerk te flegten , Rig-
ters geven wilde , tot antwoord gaf Gy ver/bekt het oordeel van my
hier beneden . ddar ik felfs het oordeel van Chriftus verwagt. Het eer- sijn ecrfte

fte van die EdiÜen of bevelen (y') , dat nog voor handen is , waar in
^glf^yn'jje,

op een voorgaande gefien word, wierd uytgegeven te Milanen, in het
jaar onfes Heeren CCCXIII door hemfelfs en fijn fchoon-broeder L/f/-
mus ^ die reeds voor een geruymen tijd tot een Cafar, of mede-Key-
fer gekoren was en daar in wierd vergund een algemeene vryheyt ert

het verdragen van alle Religiën ^ en voornamelijk die van de Chriftenen,
met byfonderc laft, dat niemand hen in hunne belijdenis, ofmanier van
godsdienft ftooren, of iemand beletten foude om de Chriftelijke Reli-

gie aan tc nemen , en dat hunne Kerken en vergader-plaatfen , nevens

al het inkomen derfclven, die reeds voor het gemeen aangeflagert en hen

pntnomen waren , aanftonds onbelemmerd en fchadeloos fouden weder

geg^even , en de koopers of befitters derfelven uyt het Lands-comptoir
te vrede gefteld worden. Een affchrift hier van wierd aan Oyiaximi- Word Ma-

nus, thans het gebied in het üoften hebbende, overgefonden , met ver- '^^^X-
foek , den.

(r) Hanc infcriptionem Ldtino Sermone faSlam,Grdcè exhibet Bufehitts Hifi.JEccl.lib,

9. C. 9. p. ^59 his vetbis. Tss'tw tw ffury,^iuiii etijHiiu) y rw «Ajj^jvüI sAéj^;^^ «»<}'p/«f,

Tyy -JTÓhiv V iu¥ X 0 ^uy» t» Tupotvvx itxa-u^iTffXi i^Kiv^k^cocroL' £t» (UvJv tjjv <r«)/X.A>jTcf

(x) nd. Cêd. Th. IA. iC.Ttt '.z. lib. I. mu Gothof. ibid. {t) ^p. Optat.dt Sfhifm.

i>9nétt. lib. 27. (v) Eüfeb, Hif. Eed, lib. 10. c j.f . 388.
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foek 5 om aldaaf op de felve wijfe te handelen. Defe nu was een hardnek-
kig en driftig Heyden, en daarom ongenegen om hunne begeerte ih te
volgen, cn egter hetfelve niet dervende weygeren^ hield het toege-
fonden Edi6t te rug, en fchrecfin tegendeel aan Sabinus (x^ ^ dienhy
voorhield, wat forge^ iever en moeyte fijne Voorfaten T>iocletianuszn
Maximïanns gehad hadden > om hunne Religie tegen hetinkruypen van
die der Chriftenen veylig te behouden > en dat hy felfs, des jaars te vo-
ren, tot Nicomedien gekomen zijnde ^ ernftig verfogt was, om aldaar
en elders geene Chriftenen te laten woonen j maar dat het egter nu fijn

fin WIS, dat de Landvoogden der Provinciën tegen d^ Chriftenen geen
ftrengheyt fouden gebruyken , maar defelve fagtelijk en met verdraag-
faamheyt handelen ^ en door vriendelijke bejegeningen en fagtmoedig-
heyt foeken te rug te trekken tot het dienen der goden , waar na fo ie-
mand luyfterd, fy defelve weder gratig fouden aannemen, maar fo ie-

mand liever in fijn Religie wil blijven ^ fulks aan hun vryheyt en keur
foude gelaten worden. Dit, gelijk het van Maximinus genoegfaam te-

gen dank was afgeparft, fo wierd het ook fo bekrompen opgevat, dat
*er de Chriftenen niet veel aan hadden. De Chriftenen kenden dien
Man j en de drift en wreedheyt van fijn inborft te wel , als dat fe van
hem wat goeds verwagten fouden j te meer , om dat in dat bevel niets
van hunne Kerken gerept, maar alleen forg gedragen wierd , dat'ergeen
onluften tuflchen d'een en d'ander fouden worden gehandhaaft: uyt
dien hoofde derfden fy geene Kerken bouwen , geene opentlijke ver-
gaderingen houden^ ja felfs ter nauwer nood in 'c openbaar bekennen
Chriftenen te zijn, maar droegen fig voprfigtig, terwijl fy een bequa-
mer en tijdiger gdegentheyt atwagteden. Ondertufithen ging Conflan^
tmus^y) al geduurig voort in fijn genegentheyt tot de Chriftenen , ont-
fing de Biflthoppen met alle behoorlijke eer en hoogagting, hield de-
felve alom op fijne reyfen by hem, en onthaalde fe meermaals aan fijn

eygen tafel. Hy ftclde door verfcheyden Ordonnantiën de Kerkelijke
(de Clergie) vry van alle burgerlijke en wereldlijke ampten en bedie-
ningen, daar men hen te voren fo droevig mede geplaagd had ^ hydeed
alle hunne apéllen of beroepingen tot hem komen , om door gevol-

magtigde de verfchillen , die tuflchen d'een en d'ander van hen gerefen
waren, 't zy door gevoeglijkheyt, 't zy door uytfpraak, te eyndigen,
en ('t geen egter fijne nafaten fo breed niet hebben ingevolgd) fonder-
de de Kerken uyt(js) van alle laften en fchattingen, die gemeenlijk al-

le andere fo menfchen als gefelfchappen wierden opgelegd : ja , indien
men den Uytlegger van het Theodojiaans Wetboek {a) gelooven mag

,

\ was ontrent die tijd, dat hy, als een flaaffche en fchandelijke wijfe
van ftrafFe, affchafte de kruys-ftraf(welk de Heydenfche Hiftorie-fchrij^

ver in hem aantekend , als een bewijs van een edelmoedige fiel ) hoewel
hy het voornamelijk deed uyt eerbiedighcyt voor het lijden onfesSalig-
makers. Die Schrijver mogt'er wel hebben bygevoegd , dat hy fulks
deed uyt aanmerking van het hemelfch kruys-gefigte, dat hem fo on-
langs tot een voorlooper van een gelukkige overwinning verfcheencn
was (^3.

VIL Dit alles fagen de Heydenen met een boos en nijdig oog aan

,

en
{x) Ibid. lib. 9. c. 9. p. ^60. (y) Idem de vit. Confl. lik i. c. ^i.p. 429. Hifl.Eccl.

Itb. 10. f. 5, 7. p. 390. Fide lib. i Cod. Theod. Tit. 1. leg. i. crfet^ij, (z.) Cod.

Theod. lib. 1 1 . tit. i.leg. i.p. 6. (a) Vide Gothofr. in lib. 9. tit. 5 . /. unie. tit. 1 8. lea.

unie. tit. 40. le^. 2. {b) Eo pius , ut etiam vetus veterrimumque {fors teterrimumcjue)
fupplicinm Datibttlorum Cr crnribus fujjringendis primus remtvmt: hinc pro fenditore,

fcH Deo habitus, A, KiêlQr» Sfhotti. e. 44, 315,
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I.Afdeel. INLEYDING. 9
en daar in hun nakende vermindering, indien niet de eyndelijke ver-DeHeydc
nietigingvan hun godsdienft te gemoed 5 welke argwaan nietweynigin

J^'^'^^J^^^
hen verfterkt wicrd, wanneer fy lagen, dat de Kèyfer(f) voor-by liet misnoegd,

flippen j en geen werk maakte van de Ludi SecuLares ( de 'eeuw-fpee-
len) j die anders drie etmalen lang met ongem:ene pragt en eerbiedig-
heyt , veelc offerhanden

,
gepafte gefangen , en een menigte van ande-

re ceremoniën plegen gevierd te worden. Dit nu gefchiedde alle hon-
derd jaren eens^ of wel wat vroeger of later, en wierd daarom door dJnna'gch^
een Uytroeper te voren bekend gemaakt met defe woorden : Komt her- tea.

waart en fiet de fpeelen, die geen levendïq^rnenfch te vooren gefien
heeft ^ ofwederom fien fal; en nu was het in 't jaar CCCXIII. datdie
eeuw omgeloopen , en die vier-tijd vcrfcheenen was: dog de Keyferl iet
daar van niets na gewoonte uytroepen , waar over de Heydenen hem emftiV
aanfpraken, en fulks opnamen niet alleen als een bewijs van fijn afkeer
van hunnen godsdienft, maar dat uytfchreeuwdcn als een nieuwigheyt,
die den Staat fchadelijk was, en de wraak der goden tegen hen^foude
gaande maken. Te grooter was hun bekommernis, om dat fy merkten
dat Maximinus felfs, daar fy fo veel op gefteund hadden, van andere
gedagten begon te worden : want wanneer hy met Lïc'inius overhoop
raakte, en jammerlijk van hem(^) overvallen en geflagen wierd (niet
tegen ftaande fijne Priefters en Waarfcggers hem 't vertrouwen van een M^xenfius

goede uytkomft en overwinning ingeboeïemd hadden) liet hy verfchey- "^.^jtwkn
dene van hen by fijn te rug komft als bedriegers , ontrouwe , en verraders ch'riaencn

van fijn leven en kroon ombrengen, en G;af, 't zy ten fpijt van hen '^'^"*-»'^*

of, om by 't verloop van fijn fikken, doerede Chnftenen, die fo talrijk
waren, geholpen te worden , een EdiB of Plakaat uyt(6'), waar in hy
fijn bevel aan Sahïnus y 's jaars te voren overgegeven, niet alleen bevef-
tigde, maar ook vervulde 't geen'er toen aan ontbrak; want hy beval,
dat aan de Chriftcnen hunne Kerken fouden weder gegeven worden Hr gif een

met al her inkomen en 'tbefit, ^t welk hen ontnomen, verkocrt, of in
^'"4'

de lands-k,ft geworpen , aan eenige gildens. of aan iemand 't bilonder gegeven was. Het was niet lang daar na, of hy viel. ten tijde
als hy iijn geluk m een tweede veldflag dagt te foeken, in een fware
pijn door alle de leden fijnes ligchaams, waar door hy binnen kortan
verging, van fijne kragten ontbloot wierd, en fijn gefigt verloor, fostierf.
dat hy fteke-blind wierd , en eyndelijk te Tarfus ftierf, alvoorens opEnbekcn^
lijn dood-bedde beleden hebbende , dat hem fulks alles als een reo;rveerdi •„
ge ftrafvoor fijn trots en vinnig tec;cnftaan tegen ChriHus , en deffelfs crods- vervoigc,i

dienft overquam: dit deed de Kerken in die Geweften aanftondsuytne-

f

"^^^Ittt A^-"^"
' ^^J^ voorfpoedicren tijd genieten.

^ y 111. Maar helaas.' met lang duurde defe rufte en vrede: want Z./- Licinius

die het wel tot nog toe in fchijn met Conflantinus en de wereld ^S'f^'Had gehouden, begon, nu hy het geheele Ooftcrfche Riik in fijn ncn/
gebied had, te vertooncn hoedanig hy was. Met al fijn hert was hy ge-
let op de faak en godsdienft der Heydenen , en poogde defelve alom te
redden of ftaande te houden j en daarom verbood hy met uytgedrukte
woorden (ƒ) het komen van Chriftene Biffchoppen in de huyfen der
-Heydenen

, ten eynde fy door fuiken c;emcenfamen omgang geen o;ele.
gentheyt mogten hebben , om de Chnftelijke R.eligie te konnen voort-
letten

:
dog hier door niet vernoegd , nam hy alle gelegentheden waar om

lijn haat en boosheyt tegen hen\iyt te braken , en 'begon de Chrifte-

"^'i ZoJim.Uk i.p.Cji. (d) Eufth; Wjf, F,rL ///'. o. r. Tc r rA Jp, e^-
fi^-loc.cH. ff) Sm;,tJib. i.c.pp, 2.

^
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nen op het hevigfte te vervolgen , en alom met alle mogelijke wreed-

heyt op het lijf re vallen, fo dat, gchjk Enfebms {g) aanmerkt, het

Ooften en het Weften fig vertoonde als nagt en dag, doordien een

vervaarlijke duyfternis het geheele Ooften bedekte^ terwijl het Weften

onder een warmen en lieflijken fonne-fchijn van voorfpoed en vrede fig

Conftanti- vermaakte. Conftantinus gevoelig van den beklaaglijken toeftand der Chri-

Vrhcm ftenen, en willende de boven-natuurlijke onftandvaftigheyt en ondankbaar-

vdd. heyt , daar in Lïcïnius nog door bloed ,
nog door vriendfchap of belang fig

wederhouden liet, te gelijk ook fijne fchrikkelijkemeyneedigheyten ge-

veynfthey t kaftijden , bellooc tegen hem op te trekken. De legers quamen
Slaat hem. nialkandercn te gemoet te Cybalis in Pannonien^in het eerfte treffen fchoot

Licïnius te kort, dog hy herfamelde fijne benden in Thracien, om
Toefteivannog een flag te wagen. Voor het treffen begaf fig Conftantinus ^ in het

midden van fijne Biffchoppen en Predicanten, feer ernftig in den gebe-

de tot God , om de fege en overwinning van den hemel af te fmeeken ;

daar aan de andere fijde Lkinius mede lachte ^ en integendeel fijne Prie-

fters en Wigchelaars ontbood , die daar op aanftonds aan het offeren

vielen, en door 't befien van der heeften ingewanden nafpoorden wat fy

van den uytflag te verwagten hadden j en 't ontbrak hem niet aan uyt-

leggers van droomen ^ en andere die op vogelen-vlugt agt gaven , wel-

ke alle eenparig hem van de overwinning verfekerden ; en ten laatften

de Hoofd-officieren van fijn leger met hem ter fijden in een eenfaam

bofch , dat vol beelden hunner goden ,
' en alom met toortfen ver-

ligt was, genomen hebbende, deed hy de gewoonlijke offerhanden , en

fprak hen ( mijn Schrijver feyd het uyt den mond te hebben van die

het felfs hadden gehoord) aldus aan: „Mijn Heercn, feyd hy^, enmij-

„ne mede-krijgs-knegten ^ defe zijn de goden van ons land, die wy

3,
volgens de oude gewoonte ^ en overlevering onfer voor-vaders dienen

/,en aanbidden. De vyand, met welken wy thans te doen hebben^ is

« een Man j die de Religie van fijn land-aard heeft verfaakt^ en fig ge-

„voegd by een godloofe fcde^ waar toe hy fig hebbende laten verley-

den^een wonderlijke godheyt tot fijnen God gekoren heeft
, met wiens

'ifchandel'tjk teken hy fijn eygen leger fchande aandoet, endaarop ftcu-

,,^ende, opkomt niet fo feer tegen ons, als tegen de goden felfs , die hy

„dus gefmaad en verworpen heeft. Defe dag fal openbaren wie gelijk

3, heeft ^ enofbyons^ dan of by hen de ware God is: want of deover-

„ winning^ die wy bevegten fullen^ fal klaarlijk toonen, dat onfe go-

„den de behouders en verloffcrs zijn, of indien defe vreemde en onhe-

rkende God van Conftantinus onfe goden, die fo talrijk zijn, overmag,

„dan fal niemand langer in twijfel ftaan, wie de God is, dien wy
„moeten aanbidden, maar tot dien God, die de fterkfte is, ovcrftap-

„pen, en hem de eere van de overwinning toefchrijven
:
en indien de-

„fe vreemde God, dien wy nu fo veragten^ fal blijken de fterkfte te

„zijn, wy fullcn felfs verpligt zijn hem te erkennen en aan te bidden,

en die goden ^ voor welke wy vergeefs onfe kaerffen en toortfen

^'ontfteken hebben, te verlaten: maar dragen wy'er heden de fege

3^ af, daar niemand aan kan twijfelen, dan fullen wy, na fuiken mer-

35 kelijken overwinning, in al het geen wy tegen dele veragters der go-

^,den ondernemen, ons felven altijd van hun hulp verfekerd agten. De

legers malkanderen in het gefigt krijgende , en Conftantinus fijn

faak Gode godvrugtig hebbende overgegeven , wierd op het teken van

aanval

{g) De vit. ConJ}. lik i. c. 49. crc. p. 432. C^c, lik 2. e. 1, 2. Crc. p. 433. uf^, ad c,

j^. 45 2. ride Zoftm. /. cit. p, ^78. CTC.

>oks, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.
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I. Afdeel. I N L E Y D I N G. ii

aanval de Keyferlijke kruys-vaan voor hem uytgcdragenj zijnde vijftig De neder,

mannen gefchikt, om defelve te bewaren, en by beurten om te voeren. y^Jj^"^

Het gevolg was, dat werwaards diebaniere gewend wierd, devyandop
de vlugt raakte > fo dat de Keyfer , fiende dat 't een of het ander ge-

deelte des legers in nood was j aanftonds het kruys derwaards liet bren-

gen, waar door dan de faak een ander keer nam. De ftrijd wierd

meermaals hervat, dog eyndelijk der vyanden magt gebroken, en het

grootfte gedeelte wierp fijne wapenen ter neder , en gaf fig over ; felfs

verliet Licinius het veldj en geen herftelling fiende, behielp fig met
fijne oude treeken van loosheyt en ontveynfing , bad Conftantinus om
vreede , (die fulks toeftond) en beveiligde fijne woorden met een
eed. Maar door wat banden kan een godloos menfch worden bedwon-
gen ? Alles wierd vergeten : Licinius verfameld een ander leger , dog
gaf fijne krijgsknegten laft op de kruys-vaan niet aan te vallen, nog daar

ontrent den vyand aan te taften. De flag was bloedig , maar viel hem
egter tegen >

hy vlood dan na Nicomedien , werwaards Conflantinus

hem volgde , en befette ; fo dat hy genoodfaakt wierd fig over te geven,

dog bedong fijn leven , met belofte van fig ftil te houden ^ welk hem^
na het feggen van fommige, toegeftaan, en met eede beveftigd wierdj

immers hy verfond hem na Thefl^lonica , alwaar hy nieuwe oproeren ^"^j^"

willende aanregten, eyndelijk gedood wierd.
*

IX. Met de dood van Licinius quam de geheele rijks-regeering in Conftanti-

handen van Conflantinus die aanftonds de Chriftenen in ruft en vree-
g^J^^eor.

de herftelde (/:?), en aan de Gouverneurs der Provinciën bevel fond, dcis voor

om de gebannencn in te roepen, de gemaakte (laven of gevangenen vry
'^'^

te ftellen , de goederen , die d'een en d*ander ontnomen waren ^ we-
der te geven , en die tot de berg-werken veroordeeld waren op vryc
voeten te ftellen j die hy alle mild-dadig deed befchenken ; en wat hen,
die het martelaarfchap reeds hadden uytgeftaan, aanging, hy beval der-
felver goederen en landeryen aan de naafte van hun maagfchap weder te
geven ^ of wanneer fy geene vrienden hadden^ defelve over te geven ten
dienfte van de Kerk^ gelijk dit alles uyt het groote plakaat , den Bevel-
hebbers van Paleftina toegefonden, ten vollen blijkt (/), en buyten twijfel
waren die welke aan de andere gefonden wierdcn^ van den felven inhoud.
De Heydenen

, felfs in het Weften , hadden groote moed gefchept
^J^^^fj^^j;'^

uyt de voorftand van Licinius^ dien fy hoopten een groot overwinnaar "ergeehchc

te fullen zijn, en die gefchapen ftond fig door eenige gehcyme plegte- 't^^'p.^p

lijkheden hunner Godsdienft voorfpoedig te maken, {odiXxConftantinus,^^^'^^
felfs geduurende defe oorlogen ^ genoodfaakt wierd defelve nader in te
toomenj tot welken eynde hy in 't jaar CCCXIX. twee wetten uyt-
gaf(^), waar van hy de eene Maximus , Provooft van de ftad, en deVeeicriey^

andere het volk van Romen toefond, verbiedende de Waarfeggers, tn^l^tT^^'
alle andere foort van Wigchelaars, hun konft te oefFenen in eenigbyfon- Heydenen.

der huys , onder hoedanigen voorwending het ook foude mogen zijn , en
gebiedende een fodanigcn Waarfegger , die op de daad betrapt wierd , te

verbranden en die hem raad vraagde , of in fijn huys opnam ,
op een af-

gelegen eyland te bannen j en fijne goederen aan te flaan ,
dog liet hen

nog toe hun konft te werk te ftellen in de Tempelen , by de Altaren
en in de open lugt , alwaar alle man konde fien en hooren wat fy fey-

den of deedcn. Twee jaren daar na gaf hy (/) aan dien felven Provooft
[B 2j verlof,

(fc) Eufeh. de vit. Confi. lih. z. c. 19. Crc.p. 452. (i) Ibid.c.i/Sf. (JO Cod.

Theod. lih. ^. tit. 16. Leg. i, Cr z. pag. 114. (/) Jhid. lih, 16. tiu 10. L«g. i.
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verlof, om wanneer 'er eenig quaad door 't verwekken van onweer be-
dreven was , de Wigchelaars raad te vragen ; dog met dit beding , welk
hen niet weynig inbond , dat hunne antwoorden en verklaringen den
Keyfer by gefchrifte foiide worden overgefonden j niet dat hy die duy-
vclfche gewoontens goed keurde , maar om door dat middel te onder-
taften hoedanige gronden het volk wierden ingeboefemd , en om het volk
in ontfag te houden , als wel wetende , hoe weynig luft de Heydenen

,

dien het verdroot dat de Keyfer het Chriftcn Geloofhad aangenomen,
hebben fouden, om onder fulke voorwendfels hun ouden weg in te flaan^

entegendenvreedecndeveyligheyt van het Rijk aan te gaan. Ses maan-
den later (m) verbood hy alle toveryen en fegeningen , die aangelegd
wierden, om de gefondheyt of het leven van menfchen te benadeelen,
of om de genegentheden van defelve tot onkuyfche liefde te ontfteken^
cn liet die alleenlijk toe , die gefegd worden geen fchade iemand toe te
brengen , of waar door de fiekten vermindert en genefen , of ook de
fchadelijke ftormen en onweders verdreven wierden. In het felvc

jaarC») gaf hy bevel, dat de Haven (die men tot nog inde Heydcnfche
Tempelen vry gemaakt had) voortaan fouden in vryheyt gefteld wor-
den in de Kerken der Chriftenen , in het bywefen van den Biflchop , en
dat fulks alleenlijk foude gedaan worden door Kerkelijke perfonen , en
dat by uytfpraak van hun mond , fonder daar van fchriftelijk befcheyd
te geven j als ook , dat men die plegtelijkheyt foude doen op een fon-
d^g(ö), hoewel alle pleyten^ en verfchillen op dien dag geheel verbo-

o?dcrv?or°
waren : want fekerlijk, defe goede Keyfer droeg alle bedenkelijke

iet onder, forg , om de heyliging en het onderhouden van des Heeren dag te be-

desHcercn
vcftigcn (/) :

hy gebood tot dien evnde, dat die dag tot gebeden en
dag. heylige oeffeningen foude worden afgefondert j dat de Ouderlingen en

Diakenen haar daar toe den gantfchen dag fouden verledigen , en alle

menfchen^ fo veel mogelijk, daartoe aangefet en gedrongen worden

j

dat ook fijne voornaamfte Officieren en Bevel-hebberen hen met een
goed voorbeeld voorgaan, en fy den Keyfer in fijne godvrugtige oefie-
ningen op dien dag vergefelfchappen fouden : en op dat niemand dien
dag fonder fo te befteeden foude doorbrengen , gaf hy laft , dat fijne

.
Heydenfche benden niet alleen op andere dagen fig in den gebede tot

nenfoida- ^^^l , als den eenigen gever van alle overwinning , fouden begeven 3
teneenge- maar Op eiken dag des Heeren uytgaan in het open veld, en aldaar, opbed voor.

j^^^ geven van fekerc waarfchouwing , nederknielen , en hun verfoek
voorftellen met een gebed , welk hy felfs opgefteld , en hen geboden
had te Iceren, in defe woorden: bekennen ^ dat gy de eene eenige
God, en Koning zijt y dien wy om httlpe aanroepen-. Door u is het
dat wy ooit overwinning verkregen , en onfe vyanden overwonnen heb-
ben. U danken wy voor alle voorgaande fegeningen , en van u verwag-
ten wy defelve in het toekomende: IVy bidden u voor onfen Keyfer Con-
Jïantinus , en fijne foonen, van welke groote verwagting is, dat gy hen

Wilde ook bewaard in een lang leven, in gefondheyt en overwinning. Ook droeg
den vrydaghy geen minder forg voor den vrydag, dat op denfelven de regtbanken
Lbbcn. gefloten ,

en alle burgerlijke faken ftil ftaan moeften
, uyt infigt van on-

fes Saligmakers lijden op dien dag , gelijk hy voor den boven-gemel-
den dag forg droeg ter gedagtenis cn ter eere van deffelfs opltanding.

X. De Heydenen, over defe voorfpoed der Chriftenen wangunftig,

lieten

{m) Ihid. lib. 9. ubifupr. Leg. 5. («) IbU. lib. 4. tit. 7. Leg. mica. (0) Ibid, Ub. z.
ut 8. Leg. I. (p) Enfib. dc vit. Confi. Ub. 4. <r. 18, 19, ^o. p. 5,4. Soz.om. Ub. i.
c. ö. p. 412. '



IAfdeel: INLEYDING. i$

lieten niet na by alle gelegentheyt , hun misnoegen te toonen , en de in- Heycfeaea

wikkeling van defelvc in hunne bygeloovigheden te werk te (lellen. 10,1^'^°°*

veele plaatfen, byfonder te Romen , dwongen fy de Chriftenen , omChriftencn

fig nevens hen te voegen in het vieren van hunne Lujha (vier-jarige g°nv?a'^"
vierdagen) , en plegtelijke omgangen , die men met offerhanden , lof- fan hunne by-

gen en alle feeftelijkeonthalmgen verrigtte, ja fomtijds wel met het in-^^'^'^'f"

fien der Sibyllijnfche boeken, welk laatfte byfonder plaats had in geval tca."^

van eenige nood van 't algemeen, ofoverval van een buytcnlandsvyand,
of van een groot gevaar voor den ftaat. Mogelijk gaven fy wel voor;
dat de Chriftenen, fo fy fig voor geen vyanden van den Staat, deffelfs

rufte, en de welftand van den Keyferverklaaren wilden , fulks niet kon-
den weygeren ,

byfonder m die tijd , als de Gothen een fterken inval in

Thracicn gedaan hadden , en het rijk door binnenlandfche oorloogen
ontruft was , ik meen door het geen Ltcinïus onlangs tegen Canftant}-
nus ondernomen had: dog fo dra daar over aan Conjtantinus geklaagd Weikrfe,

'

wierd , maakte hy een wet , getcikend den 25 . Mey des jaars CCCXXIII
]

waar in (q) hy uytdrukkelijk verbood ontrent Chriftenen fodanigen^'"*^**^''

dwang te gebruyken met bedreyging, dat, fo iemand van den gemee-
nen rang diar tegen deed, opentUjk met ftokken gefla2;en, maar die van
meerder aanfien of ftaat was , met fware boete geftraft foudc worden,
In welk Edift hy met nadruk de Chriftelijkc Religie de alderhe^lïgHe
Wet ^ en die van de Heydenen alïenam fiiperftitionem ^ een 'vreemd by-
geloof noemd. Sijn naafte forg was, dat niemand foude een Stadhou-Hy wilde

der of Voorfittcr wefen , fo hy geen Chriften was, of fo hy een Hey dar de stad-

den was, niet foude mogen offeren j en wilde dat fulks plaats moeft ch"rirtencn

hebben j felfs ontrent de Opper-regters , en hoogfte amptenaren van het ^arcn.

Ri)k. Ook maakte hy een wet(r), die hy den Stadhouders der Land- Bevedd op
fchappen toefond, waar in hy hen gebood den Chriftenen op fijne kof >'J«i^oftcn

ten Kerken te bouwen, en de gebouwde tc vergrooten cn op te helde- bouweT
ren

;
waar van hy den Biffchoppen der Kerken herwaards en derwaards

kennis gaf. Sijn brief dienaangaande aan Eufebius (zijnde de eerfte,
aan wien hy fchreef ) is nog voor handen, en was geteikend in het jaar
onfcs Heeren CCCXXIV. ftraks na den laatften opftand van Licinius^
dien hy dair in den naam van den Groeten Draak geeft, en van wien
hy feyd , dat God hem door fi)nen dienft uyt de regeering verftooten
heeft. Daar bcneven fchreef hy een grooten brief aan de Gouverneurs ^^r^cN^
en Stadhouders van het Ooften, waar in hy met veel wijsheyt en god- ho"ude«!'**
vrugtigheyt alle fiine onderfiten het Chriftendom aanprees, a1s zijnde^m henen

een Religie, die van de Heydcnfche goden felfs getuygenis had, daar^S'cn"
van hy hen verfekerde felfs een oor-getuyge te zijn: ïVant , feyde hy,dumaaafe
j^poLlo s godfpraak bekende^ dat eenige regtveerdigen de oorfiak waren
waarom hy fijne gewoone god/praken niet meer konde doen hooren. En
wanneer '•Dtocletianus

. dien hy toen oppafte, vraaade ^ Welke die regt-
veerdigen waren? antwoorde een van dtfelfs Trieftlrs , 'Dat het de Chri-
ftenen waren \ waar op die bloeddorftige Keyfer in fuiken verwoedheyc
ontftak, dat hy aanftonds de wreedfte en onbarmhcrrigfteEdi»5ten tegen
de Chriftenen uytgaf, waar in hy den Regteren gebood^ uytgefogter
middelen van pijnigen te gebruyken, dan de Wet tot nog toe had
voorgefchreven. Dog al poogde hy door gebeden en dring-redenen dé
Heydenen tot de waarheyt over te halen , fo liet hy hen hun vryheyt , om
te kiefen 't geen hen goed dagt. Hy wilde hen , was fijn feggen , toc

[B 3] hec

(?) Cod. Theod. lib. 16. tit, 1. Leg. 5.^1. 27. {f) Eitfeb. de vit. Confi.lib. 2. c. 44,4?.^ feqq.f. 4^4. O^f.
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het veranderen van hun ReUgie niet dwingen , cn verftond niet , dat de
eene party de andere uyt dien hoofde eenig ongeUjk of geweld -foude

aandoen. Wil iemand, feyde hy verder, onverfetteUjk blijven by fijn

ouden weg , hy kan het gebruyk hebben van fijne Tempelen , die met
niets dan met leugens en valsheyt fijn opgefchikt. Hy verfekerde hen
niet waar te zijn (^t geen hem fommige na gaven) dat hy hunne kerk-
gewoontens, en godsdienftige plegtelijkheden had afgefchaft, en wen-
fte wel, was fijn woord, dat fy dien felven loop mogten gehouden
hebben als hy gedaan had, in welken gevalle hy geenfins twijfelde, of
de wereld , ten ware de kragt en indruk van een verouderde dwaling

,

die in der menfchen herten diepe wortelen gefchooten had , met hare

vooroordeelen de beoogde hervorming der menfchen te rug hield , foude
tot de Chrifl:elijke Religie reeds fijn overgehaald. Ontrent die fclve

tijd herriep hy (j-) alle de Ediden en plakaten fijner Voorfaten , die van
hen ten tijde der vervolging , tot voorfl:and van de Heydenfche byge-
loovigheden , tegen de Chriftenen waren uytgegcven , en byfondcr die

wreede en onregtveerdige wetten en willekeuren van Licinius (t) : ge-

lijk hy ook ftraks daar na introk alle de handelingen en uytfpraken van
deflelfs regters, welke egter fig niet uytfl:rekte tot het geen van hen , vol-

gens de beveft:igde wetten , wel gedaan was.

XI. Conjiantimis de Romeynfche wereld dus in een volkomen vrede
en rufl: herfl:eld hebbende, nam voor den Rijks-ftoel na een ander plaats

over te brengen. Of hy dat deed , om dat hy tegen het volk van
Romen , ter oorfaak, dat C gelijk ZoJimus\v\ verhaald) , het felve

hem onbeleefd had bejegend , wanneer hy op fekeren feefl:-dag met
fijn Hof-fl:oet na het Kapitool gaande, van die in hun waanheylige pleg-

telijkheden niet al te wel fprak , een weerfin had opgevat , of om dat hy
die plaats , die nu fo veele eeuwen lang het voornaamfl:e fchouburg van
afgodery , en vertooning van allerley vervolging en martel-dommen ge-

weeft was, de eere van fijn hof-houding niet wilde gunnen ; of om dat

hy de Geweften van het Ooften oordeelde fijne tegenwoordigheyt, tot

befcherming niet alleen tegen het aannaderen der Perfianen, maar ook tegen

de in en over-vallen van de Noordfche volkeren, die te dier tijd gemeenlijk

daar ontrent een inval quamen te doen , meer van noden te hebben , of

om eenige andere reden , immers 't is feker , dat defe verplaatfing voor
het Rijk ongemeen fchadelijk en ongelukkig geweeft is. Na veel over-

leggenSjkoos hy daar toe Byzantium uyt, een ftad in Thracien^ gele-

gen aan het eynde van den Hellefpontus een plaats ^ die de natuurc

fcheen geftigt te hebben ^ om heerfchappy over de geheele wereld te

voeren. Hy herbouwde ^ . vergrootte en vercierde defelve met feer

deftige en pragtige gebouwen, met alles wat de konft konde verfchaf-

fen, of door geld te bekomen was, en met alle fraaye gedenk-tekenen van
oudheyt , die Romen of eenig ander Geweft uytleverde : hy gafaan die

ftad groote voorregten en vryheden j bevolkte fe met de befte familien

,

die hy van Romen , of van elders derwaerds trekken konde j en gaflaft

(gelijk hy fulks liet uythouwen in een fteenezuyl, die in het Strate-

gium , naaft j dog agter het Beeld van Cofiftantinus geplaatft was) dat

men defelve de naam van Nieuw-Romen geven foude ; dog de ftad

kreeg en behield , in weerwil van dit EdiB , ter eere van den Keyfer , den

naam van Conftantinofelen , die fe tot op defen dag behouden heeft.

Hy leyde de grondveften den 26. November in het jaar onfes Heeren

CCCXXVIII.5 en voleyndigde en voltooide het geheele werk ontrent

twee

1
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twee jaren daar na. Maar 't raakt ons nader aan te tekenen , dat hy [x)
J^^^^°°^^''

vcele fchoone Kerken en bede-huyfen fo in de ftad als voorfteden deed heEclirU*

bouwen, in welke hy niet toeliet eenige Heydenfche altaren ofbeelden ftcadom,

op te rigten , of eenige plegtelijkheden van de Heydenfche vier-dagen

te plegen-, felfs liet hy toe, dat men derfelver fotternyen
,
bedriegeryen

en ydelheden op de ftraaten ten toon ftelde. Ik weet wel , dat Zq/i-

mus (y) daar een geheel andere Hiftorie van verhaald y te weten , daC

Conjtantinus de beelden der Heydenfche goden in verfcheyden openba-

re plaatfen der ftad deed oprigten , en daar toe aan het eynde van de

vierhoekige galery, die rondom het Regt-huys ging, twee Kapellen

bouwde, in eene van welke hy het beeld van Rhea:, de moeder der go-

den , en in de andere , dat van het Geluk of de goede geeft van Romen
ftelde: maar fijn bekende cenfijdigheyt in faken van die natuur vermin-

derd fijn geloofweerdigheyt niet weynig , byfonder, wanneer men
dat verhaal met het geen'er andere, die te dier tijd geleefd en gefien

hebben wat aldaar gedaan wierd, vergelijkt: en 't is waarfchijnlijk , dat

hy , fo men fijn quade faak eenigfins verfchoonen wil , ^t geen Confian-

tittus deed ten fpot en fchimp hunner goden, fo opgevat heeft, als of

hy fulks hen ter eere gedaan had. G?«/?tf;2^//?fój" egter, niet tegenftaandehy Brak de

dus de tekenen van de Heydenfche afgodery poogde uyt te roeyen , ver-

brak en wierp met om verre hunne Tempelen, waar van'er eenige totpcicnmct

de tijd van Theodofius toe overbleven {z) ; ondertulTchen nam hy uyt

defelve weg alle de geheyligde fchatten , en alle de inkomften hunner "ni^mftcn.

Tempelen (^) , die hy aan het maken van die koftelijke en prngtige ge-

bouwen , waer mede hy die Keyferlijke ftad vercierde , te keft ley. De Bekeering

Chriften Religie hier dus beveiligd, mifte niet insgelijks een gelukkigen ^an

invloed op de barbaarfte landen en volkeren te hebben. De Indianen {b) indianen;

waren tot het Chriften Geloof overgebragt door den dienft van Fru-

menttus , die het grootfte gedeelte van fijn leven aldaar hebbende door-

gebragt, van t^thanafius Biflchop gemaakt ^ en hen weder toegefon-
den wierd (r). De Iberi, naderhand Georgianen genaamd , een volk
woonende ontrent de Cafpifche zee, wierden bekeerd (^i) door een fla-^^"^"« -

vin, die een Chriften zijnde, by hen door de weergaloofe godvrugtig-

heyt van haar leven , en wonderdadige genefingen een grooten naam ge-

kregen had : onder andere genas fe de Koningin van dat land , en bragt

haar daar door tot het Chriften Geloof, en na veel aanhoudens den Ko-
ning felfs, die dan fijne Onderfaten ook hebbende doen t'famen komen>
tot het aannemen van het Chriften Geloof bewoog j waar op aldaar een

Kerke gebouwd, en een Gefantfchap na Conftantinopelen , om vart

Confiant'mus Biflchoppen en Predikers , tot voortfetting en voltrekking

van dat werk, te verfoeken, afgefonden wierd, gelijk ook gefchiedde^

makende den Keyfer hünnen Koning Bacurius , om hem eenig eerbe-

wijs aan te doen, Comes Domefltcorum ^ of Opfigter van fijn Hof-gefin,

gelijk mijn Schrijver^ (die het feydfé-] uyt fijn eygen mond te hebben),

dat nevens andere byfonderheden , die hy wijd en breed ophaald, ons

berigt. Geen minder voortgang had de Chriftelijke Religie in andere en verder

Landen, want veele Chriften Ouderlingen in de fware oorlogen ^er afgdcgcne

Romeynen met de Barbaren voor of na gevangen zijnde (/)befteedden^*^

al hun tijd , en deeden al wat fy konden , om die landen aan het Geloof
in

(r) Enfeh. ibid. lik ^. c. 48. f. 507. Sscrat. hh. i.cap.16. p. 45. (y) Ihid.p. 62 f.

(z,) Liban. Orat. de Templ.p. 9. (a) ld. ibid. O^p.zz.CrOrat .i6.p.'i,<)\. (h) Ru-

fin. Itb. I. c. 9. 225. Socr: lib. i. c. 19. 45- Soz^om. Ub. i. c. i^. p. 477- (O Sie

het leven van Pantarnus §. 7. (d) Rufin. ibid. c. 10. Socr. ibid, Sozfim. ibid. c f.p*

45 1. (O R^n, loc. cit. (ƒ) Soxjtm. ibid. c, 6. p. 450.
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in Chriftus te onderwerpen. Door dit middel wierden de Celten, en
de uyterfte grcnfen van Gaulen, de Gothen^ en die aan den Rhijn en
Donauw woonden , tot de kennis en het aannemen van het Euangelium
overgehaald.

XII. Tot nog toe had de Keyfer door langkmoedigheyt, overreding,
Stfcnger^ cn alle middelen van fagtmoedigheyt en beleefdheyt de Heydenfche wc-
^nCon" '^^'^ Toeken te winnen j maar merkende dat het meerder deel der men-
ftantinus fchcn vcrkecrd en hardnekkig was , begon hy tegen de afgodery op een

fcgcndf
ftrcnger wijfe aan te gaan. Tot dien eynde gaf hy fodanigc bevelen , die

iiêydenen de Chridcnen ontrent het Hof zijnde, gratig aannamen^ alom bekend
maakten , en aanftonds uytvoerden. De gemagtigde {g) gingen alom

Siden!
^ ^" Tempelen^ cn floegen de deuren van de verborgenfte plaatfenop,
fo dat de geheymeniflcn , die te voren niemand als de Priefters mogten
Hen, voor dc oogen van al het volk ten toon gefteld, en veele Tempe-
len onbruykbaar , cn aan het onweer en de ongemakken van de lugt
overgegeven wierden. Het gemeene volk wierd bevreeft, en derfde geen
tegenweer bieden i en de Flamines of Priefters verlaten zijnde, gaven fio-

gewillig over, en bragten fclfs hunne eerweerdigfte goden voor den dag,
die, van al hun uyterlijk toeftel en cieraad ontbloot, voor alle mans oogen
getoond wierden Ib als fy waren. De beelden van gout , ofdiergelijke
koftelijke ftofFe wierden gefmoltcn, cn geld van defelve geflagen^j an-
dere, die konftelijk van kooper gemaakt v/aren , wierden gcbragt na
Conftantinopelen , alwaar fy met touwen de ftraten op en neer gefleept,

cn het volk , om daar mede te lagchen
,
voorgefteld wierden. Hier kon-

dc mQ.n óizr\Tythifi ben y cnSmyntiaanfcheniJ^pollodQn-, hier ftelde men
de befaamde 7>//?(7^é'x , drieftal, van Delphos gehaald , in het vegt-perk
en de Mufen van Helicon in het palcys ten toon j elders plantte men
den grooten god Tan, die fo plcgtelijk door geheel Griekenland aan-
gebeden was, ter neder, om den nakomelingen tot een geduurig gedenk-
teken van de dwaasheyt cn dolligheyt der Heydenfche bygeloovighe-

Tempden. den te vcrftrekkcn. Tc Aphaca in Phcenicien was ontrent den^top
van den berg Libamis een befaamde Tempel in 't midden van een bof-
fchagie, die ^<:';2;//j- was toegecygend, alwaar de vrouwen, terwijl de
mannen de plegtclijkhedcn van den gewoonen dienft aan Venus vv^iar-

namen , haarfelvcn tot alle foort van godloosheyt in alle hoeken over-
gaven : defe Tempel wierd door laft van den Keyfer , tot den grond toe
afgeworpen j men beftecdde deflelfs giften en vercierfelen elders, enver-
ftrooyde en rooyde dat godloos gefclfchap uyt. Een ander Tempel
van Venus was'er te Heliopolis (de Son-ftad) in het felve landfchap
alwaar de mannen hunne vrouwen en dogters veroorloofden hare ligcha-

men ter eere van die Godin ten beften te geven : ook defe deed hy af-

breken , bouwde ter felver plaats een Kerk , en voorfag defelve met een
Biffchop , en andere , die de Godsdienfts-pligten aldaar fouden beftieren

eyïe!'''"^
cn waamcmcn. %^brahams eyke te Mamre

, die veele eeuwen lang
jaarlijks met Joodfe en Heydenfche plegtelijkheden verontreynigd was,
nam hy weg ^ en bouwde ter felver plaats een Chriften Kerk. Hy

^fcuiapius wierp oni ver den vermaarden Tempel van <iyEfculapius te JEgx in
Tempel. Cilicien, alwaar die gewaande god, om fijne uytftekcnde genees-midde-

len, en menigvuldige vcrfchijningen in den droom aan die hem dien-

j^j.j
den , geëerd en aangebeden wierd. Te Alexandrien verdreef hy en

piyiing. bande van daar de Androgyni Qi) ^ of Priefters van de Nijl, die veele

belagche-

{g) Enfeb. de vit. Co?ifi. Hh. 5. c. o^c. pf<)ïO. Soz.om. lih, 2. c, 5. ƒ?. ^^9. Qi) Eh-
' feb.ihid. lib. 4. c. 25. 537, Socrat, lib. \, c. i8./?, 48.
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belagchelijke ceremoniën ontrent die rivier, die fy voor een God er-

kenden , gewoon waren te pleegen , en liet het Nilometrhm ^ ofde befaam^
de maat, daar men de diepte van die rivier jaarlijks mede pleegde te

peylen
, uyt den Tempel van Serapis (alwaar men defelve met gods-

dienftige eerbied had opgefloten) in de Chriften Kerk te Alexandrien
brengen

; waar over het volk wel fchreeuwde , dat de godin foiide
vertoornd zijn^ en de Nijl fijne oevers niet meer overftroomen ^ dogSeccrJ.
de iiytkomft toonde^ dat hun vreefe vergeefs en hunne voorfegging valsmonicu.

was, gemerkt de rivier des volgenden jaars het Land verder en dieper
met hare wateren bedekte en overliep, dan wel in eenige jaren te voren.
Kortom hy verbood door verfcheyden Wetten den goden te offeren , hen
ter eere beelden op te regten , hunne Priefters of godfpraken raad te
vragen, of met eenige hunner geheyme ceremoniën gemeenfchap te heb-
ben, 't Is wel waar, dat Lïbantus{t) meer dan eens verteld, dat hun- Libanü
ne (der Heydenen) Tempelen voor hen open bleven ^ en dat hen het
offeren te Romen en Alexandrien vry ftond , maar dat is niet anders hoe7em«
waar, dan dat fy fulks fteels-wijfe^ en by oogluykmg, en niet door een
openbare goed-keuring of lafl: van het rijk deeden. Ook wil ik niet
tegenfpreken, dat'er mogelijk te Romen en Alexandrien, de hoofc-
Iteden van het rijk, en plaatfen daar het Heydendom de diepfte wor-
telen gefchoten had, en niet fo ligt konde uytgerukt worden , wat
meer is toegelaten en door de vingeren gefien dan elders. En wanneer
de gemelde fchrijver ons verhaald (^), dat G?»/?^;?r/;///j- wel de inkomften
introk, maar geen verandering in hunnen ouden godsdienft maakte >moet dat fekerlijk van de ccrfte jaren fijner regeering verftaan worden
gemerkt het uyt 't getuygenis van Chriftene en Heydenfche fchrijvers
ontwijfelbaar blijkt, dat hy(/) in de laatfte jaren fijner regeering eenige
hunner Tempelen gefloten, afgeworpen, en hunne offerhanden en by-
geloovigheden verboden heeft : en 't is insgelijks waar, dat hy, om
het volk met t'eenemaal te verbitteren en teter<^en, toeliet, datfv, tenmmften in fommige plaatfen

, hunne i^W./en Priefters kiefen , en de-

le\k^V\ Vy^^^^">.
hun ampt vaft waren, genieten mogten,

x-iceren v^i^L^AAAlV. (»?), en tot dien eynde overgefonden aan Felïx
den Opper-regter en Land-voogd van Africa. Door defe fcherpe en
örittige tegenftand van de afgodery en godloosheyt , die in de wereld
de overhand had , viel de Satan van dag tot dag als een blixem van
öen hemeU en hier door moeft de groote draak, de oude flange, die
de wereld fo geruymen tijd bedrogen had, vlieden, en figbuygenvoor
de magt van het kruys. Ter gedagtenis van dien, liet de godvrugtige Keyfer Gedenk,
eenige penningen, die men nog vertoond

, liaan, daarophet rugftukeen^^'^T'^
llang wierduytgebeeld, die onder de banier van het kruys bukte, enZt-n-
van hetlelve doorfteken wasj en in de galery voor fijn palevs (n) fl:el-"'^'S<-«o-
de hy fijn fchildery in volle levens- grootte , hebbende boven fijnjrdit
Jiootd een kruys

, en onder fijne voeten een draak met pijlen door- kruys.

iteken
,
en in de zee geworpen , om uyt te beelden , door wiens hulp

«y dien ouden vyand des menfchelijken geflagts vernield, en in de hel-
le geworpen had. Dit alles, feyd mijn fchrijver, was voorfeyd door den
A topheet {0) , T>at de Heere met fijn groot, hardenfterkfweerdden Le-

[ C J vïathan

C/') Or^f de Templ. p^g. 20, 21. Ihid.p. 9, 22. (/) Hieron. ad ann. Chr. 2^2.
.

Orof. hifl. lib. 7. c. zS.fpl. 3 22. Eunapi: in vit. ^def. p. 3 3 . Cod. Theod. lih. 1 6. Tit.
X. U^. 2. {m) Cod. Theod.- lib. 12. Tit. i. heg. 11. p. 3^4. («) Eufeb. de vit.
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viathan, de lang-wemelende , de kromme Jlomme ftange^ hefoeken, en

den draak , dïe in de zee ïs , dooden fiiide.

Conftan- XIII. God fo grootcH Verandering en herflelling uytgewrogt, en de

djnfterft. Chriftelijkc Religie, die even te voren fo jammerlijk veragt en vertrapt

was , tot de Religie van het Rijk gemaakt hebbende , nam defen voor-

trefFelijken Vorft op in een beter wereld. Hy ftierf te Nicomedien ,

op den 22. CMey des jaars CCCXXXVII. tot ongemcene fchadevoor

Lof-red*-n de Kerk, en droefheyt van alle vroomen. Ik fal de regeering van Con-

ftantinus afbreken , met het voorftel van de vergelijking (die Eufe-

bius in fekere redeneering , ten tijde als'er een ftatelijke vierdag was,

hem ontrent een jaar voor fijn dood aanbood ) tuflchen de toenmalige

en voorledene tijden , waar van wy hier het kort begrijp y fo veel defe

ftofie raakt , vertoonen fullen (/). „ De voorige Keyfers ^ Jeyd hy , wa-

5, ren verflingerd in gcnegentheyt tot hunne goden j en het gemeene volk

,5 eerde defelve alom met het maken van beelden en ftok-beelden , diefy

3, hen ter eeren op de velden , en in de hiiyfen , ja in hunne fpijs-en

3, flaap-kameren felfs opregtten. Kapellen en Galcryen ,
Tempe]en.en

55 BofTchen wierden met ongemeene koftcn en moeyte tot hunnen dienft

3, afgcfonderd 3 en met de koftelijkfte cieraden en reukwerken verrijkt.

3, De vrugt van alle defe godsdienftigheyt was niet anders dan krijg en

„oorlog, verwerring en oproer, die de wereld met bloed en moorde-

5,ryen vervulde, terwijl hunne goden, door de gewaande antwoorden en

3, godfpraken^ hen te vergeefs vleyden, en de hoop gaven van voorfpoed en

3, overwinning , daar fy , helaas ! het ongeluk dat henfelven boven het hoofd

3, hing niet voorfien konden : fy trokken egter,door die verfekering aan-

3, gemoed igd, en de beelden hunner ydele en levenloofe goden aan het

33 hoofd hunner legeren omdragende , te veld. In tegendeel heeft Cö«-

^Jiant'mus, met geen ander borft-wapen dan van godvrugtigheyt gewa-

3,pend, en geen ander banier dan die van het kruys latende omdragen,

3, te gelijk over fijne vyanden, en over derfelver goden gefegepraald. Hy
3, heeft in een dankbaar gevoelen van fo merkelijken genade de kragt

33 deflelfs openbaarlijk erkend , en een gedenk-teken daar van in 't mid-

3, den van Romen opgerigt^ en gelaft dat men het felve als de bewaring

3, en befcherming van het Roomfche Rijk foude aanfien. Het geheym

33 van dien leerde hy aan alle, en byfonder aan fijne foldaten, die hy

33 tot de gronden en oefFening van een goed gebed, en heylige aanroe-

33 ping aanvoerde, en vertoonde niet te moeten afhangen van defterkte

,3 hunner wapenen, degrootheyt van hunne dapperheyt en kloekmoedig-

„heyt, de menigte van hun krijgs-knegten , maar op God te fien als de

3,eenige bron-ader vanfterkte en overwinning, en des Heeren dag, als

3, zijnde tot godsdienft-oeflfeningen byfonder afgefonderd , te onderhou-

33 den. Hy befteedde felfs fijn ledige tijd in den gebede, in het lefen

33 van de Schriftuur, en andere goddelijke oefTeningen en plegtelijkhe-

3, den, en wilde dat fijn gcheele Hof fijn voorbeeld foude navolgen.

3, Hy bewees aan dat fegepralend kruys eerbied igheyt
, regtte alom fe-

^jge-boogen voor het felve op, en gebood door een lofTelijke en heer-

33lijke milddadigheyt Kerken en bid-plaatfen te ftigten , en weder op

3, te bouwen die door de verwoedheyt en raferny fijner Voorfaten waren

3, om-ver geworpen , die dan ook tegen God ondernomen hebbende, te

3,vegten, alle ontijdig aan hun eynd gekomen, en nevens hunne huys-

3,gcfinnen als in eenoogenblik weg-gevaagt zijn^ daar in tegendeel defe

3,Keyfer door die heylfame banier alom overwinning bekomen , nieu-

33 we en treffelijke Kerken opgerigt, en de oude 3 pragtigcr dan fy tevo-

„rcn

(ƒ7) Orat, dc Und. Confi. c. <?./7. 6%%.



I. Afdeel. I N L E Y D I N G. 19
5, ren geweeft waren , herbouwd heeft, daar van de bhjken oils voorko-
« men te Conftantinopelen ^ Nicomedién , Antiochien , en in Palefti-

35 na 5 alwaar hy te Jerufalcm , over de plaats van onfes Saligmakers graf,

„een overgroote Kerk van een verwonderlijke bouw-konft gemaakt , en
3,defelve met alle uytgefogte konft-ftukken vercierd heeft. Ook heeft hy
5, aldaar nog drie andere weergaloofe Kerken gebouwd; de eeneoverde
„plaats van onfes Heeren geboorte; een tweede ter plaats van fijn he-
„mei-vaart; en de derde ter plaatfe van fijn lijden. Het heeft God be-
„ haagd fuiken heerlijken godvrugtigheyt te beloonen met de uytbrcy-
3, ding van fijn Rijk , met den voorlpoed en veyligheyt van alle de fij-

„nen, en met eenuytmuntendenfegenen roem voor fijne nakomelingen,
„tot een blijkelijk bewijs^ dat de kragt Gods, die over de welftand van
„het Rijk het oog had, fuiken gepaften vergelding heeft konnen doen
„t'huys komen aan de eene fo wel als aan de andere : want alle die
„de Kerken verwoeft en vernield hadden , kregen eerlang den loon
„van hun godlooshcyt^ en men heeft defelve foodanig fien weg-vagen,
3,dat'ervan hunne huyfen en geflagten niets is overgebleven: maar defe
„ godvrugtige Keyfer, (hebbende door een ongewoone godfaligheyt en
„milddadigheyt des hemels vriendfchap verworven) heeft God als
„verpligt^ om te zijn de behouder en befchermer van het Rijk , van
„fijnhuysgefin, en van alle fijne

, nakomelingen.

Tweede Afdeeling.

De toeftand der Heydcnen onder de regeering van OnRatiti*
nus dejonge

^ Conjiantius tnConJians.

inhoud;
Het rijk word verdeelt onder de drie fonen van Conftantinus. Hun
forg om de Heyden/che Religie te fmooren^ en die van de Chriftencn

fC i;oort
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voort te fetten. Voorjorg tegen bet fchenden van de graven en

graf-plaatfen der overledenen. Het offeren izierd verboden ^ dog de

Tempels bleven nog. Juliiis Firmiciis draagt fijn boek tegen de dwa-

lingen des Heydendoms den Keyferen op. Magnentius matïgdfig de

regeertng aan. Word overwonnen en komt om. Hy toonde veelgene-

gentheyt voor de Heydenen , dog fijne bevelen wierden ingetrokken ,

en het offeren feenemaaf onder ftraffe des doods ^ verboden. Onge-

oorloofde konften fcherp verboden. Een wet dien aangaande ^ waar in

verfcheyden [horten van IVaarfeggers , als Harufpices
, Mathematici^

Harioli ^ Augures , e.fv. worden uytgedrukt. T>eje worden befchre^

ven en onderjcheyden. Conftantinus breekt te Romen den altaar

van de Victoria (overwinning) af Verbod^ dat geene Wigchelaars

ontrent het Hof mogten komen, i^anleyding tot die wet was Bar-

batio's des Veld-overflens raadpleging met de IVaarfeggers overfeker

ongewoon voorval, ^ej^elfs verraad komt aan ^t ligt , en door wat
middel. Conftantinus argwaan tegen fijn «^"^Julianus over fijn hey-

melijken ommegang met de Maaien Befweerders. Verfcheydene wor-
den in het Ooften gejiraft en ter dood overgegeven ^ op voorwending

van de Orakelen te hebben raad gevraagd. Conftantius laatfle wet
em de Kerkelijken van alle burgerlijke dienft en ampten vry teftellen.

Hy fterft.

Conftanti- \ Onflanttnus had op fijn dood-bed het rijk verdeeld onder fijne

decidTet 1 drie fonen ; aan fijnen oudften foon Conftantinus gaf hy Bri^

Rijk onder V.-^ tannicn , Spanjen, Gaulen of Gallica [Vrankrijk] en een ge-

foncn"^ deelte vao het Stadhouderhjk Africa-, aan Conftans den jongftcn, Ita*

lien^ lllyricum, Macedonien, Griekenland, de landen grenfende aan

de Euxinifche zee , en het overige gedeelte van Africa j en aan Conftan-

tius den middelften foon Myfien , Thracien, Afien, het Ooften en E-

van der gyptcn. Dc ccrftc defer drie leefde niet lang , en onder de regeering

t^dtandb
^^^^ andere viePer met de Ariaanfche en andere verfchillen (die

Sd- de Chriften wereld fo jammerlijk verdeelden, en fo wel in den Staat als

rc«x komt i^erk fo veel verwijdering veroorfaakten) fo veel te doen, dat wy in defe tijd-

vSvüor. reex van den toeftand der Heydenen niet heel veel vinden aangetekend,

s zomeni ^Z^^^ ^^ord de gefchapentheytentoeftantderfelvenm't gemeen door So-

k^tTool zomenus dus uytgedrukt (^_) ,
„Dat de Keyfers de voetftappen volgden

ftei daar ^^j^ j^u^ yader , met forg te dragen voor , en gunft te bewijfen aan de

O Kerk j Dat fy de Kerkelijke perfonen , hunne kindéren, en dienaars

55 met veele merkelijke voordeelen en vryheden begiftigden ; Dat fyniet

55 alleen de wetten en plakaten hunnes vaders beveftigden, maar felfs

55 nieuwe maakten , daar in fy allen , wie het ook mogt wefen , verboden

„den goden te oft^eren5 of den beelden eenige eer aan te doen 5 ofeeni-

55 ge Heydenfche bygelovigheyt te ocffenen> Dat fy de Tempelen^ die

5, in de fteden of op de dorpen waren , lieten fluyten 5 of 5 daar men geen

5,
plaats of ftofFe had, om een Chriften Kerk te bouwen, defelve voor

55 Kerken der Chriftenen deedcn gebruyken, en alom forg droegen, dat

55 de verwoefte Kerken herbouwd^ of in derfelver plaats nieuwe en prag-

Conftanti- jjtige getimmerd wierden. Conftantinus regeerde nauwlijks drie jaren,

nus raakt wannecr hy over het verdeelen van het rijk met fijn broeder Conftans in
omhals.

^^^^^ raakte, hem met fijn leger rot Aquileja toe tegen trok 5 en on-

trent het eynde van ^pril in 't jaar CCCXL. omquam , dog ofhet was

door verraad, gelijk fommige meenen , of in een openbaren veldflag,

'V-u ; kan

ify %.ih. 3. 17. ƒ». 525?.
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kan men met verfekertheyt niet feggen. Sijn dood wierd niet min be-

weeglijk dan cierlijk door een Grieks Soph-ft van die tijd, in een lijk-

reden, die nog voor handen is, beklaagd (^).

IL Heteerfte, dat ons van Confians na fijns broeders dood voor-Conftans

komt, is een wet(<r) twee maanden daar na iiytgegeven , en ^^^^^^^
^et tegen"

Rooms Stads-voogd toe^efonden, tegen die, welke de tombenen graven het fcheo-

der dooden fchonden, afbraken, en de fteenen elders gebriiykten , met '^^"^^"^^^^j"^

bedreyging van het verfenden naer de onderaardfche Mijnen, fo het ie-graSeo^
mand uyt eygener beweging deed, en van uytbanning , fo het ie-

mand deed door laft van fijn Meefter^ en dat het huys of gebouw,
daar iets van die bouwftoffen in gevonden wierd , aan de kroon vervallen

foude. Naer allen fchijn was tot het geven van die wet aanleyding ge-
geven door de voorbarigheyt en iever der Chriftencn , die alle gedenk-
tekenen van de Heydenfche bygeloovigheden willende uytroeyen, op de-
felve, waar fy fe vonden, aanvielen, en dus de graf-tekenen en begraaf-

plaatfen, die met Heydenfche plegtelijkheden gewyd, en veeltijds met
Altaren en beelden vercierd wnren , fchonden , beroofden , en menig-
maal met het pionderen en om-ver werpen der graffteden niet vernoegd,
felfs de fteenen en andere ftoffcn tot hun eygen gebruyk weg namen.
Swaar genoeg was hier tegen de boven-g;emelde ftraf ; eeter had fe, {q^^^^^^^^-
5*ru- 1

^
1 ^1 Vvi • hand ver-

,
t Ichijnt , geen kragt genoeg om dat quaad te weeren , fo dat hy negen ja- nieuwd

ren daar na het felve door een tweede wet (^) , nauwkeuriger en met^o^*^-

meerder byfonderhcden moeft vernieuwen , waar in belaft wierd hoe te

handelen tegen die reeds aan het fchenden , afbreken , vervoeren
, elders

gebruyken , koopen ^ of iets van defelve te verbergen j fchuldig wa-
ren , en die fig op de eene of d'andere wijfe foude mogen fchuldig ma-
ken ; dien , welker ampt het was , wierd belaft van tijd tot tijd de graf-

fteden te gaan befchouwen , en op de nodige verbeteringen agt te gevenj
en die hun pligt hier in verwaarloosden , niet alleen te ftrafFen als over-
treders van die wet , maar met de gewoone ftraf van overtreders der wet-
ten , te weten , met de dood. Naderhand droeg Qonftantius ontrent
die felve faak geen minder forg door het maken van twee wetten (^3 ?

van defe ftoffe nadrukkelijk fpreken.

III. De Keyfer Conftans in rufte geraakt zijnde ^ hervatte fijnen iever
tegen de Heydenen , wier dweeperyen en fotternyen hy intoomde door aie Hey-
de willekeur (ƒ) , die wy , het opfehrift naar eyfeh gefteld hebben- dcnfcbebjr.

de , hier vertoonen : heden!'^'

De Keyfers Constantius, enCoNSTANS^ beyde Augujiiy
aan M a d a l i a n u s tweede Opper-bevel-hebber.

T aat de bygeloovigheyt ophouden ; laat de dwaasheyt van het offeren

afgefchaft worden : 'indien iemand Jig onderneemd tegen de ordon-
nantie van onfen vader , een Vorft van Jalïger gedagtenis , en tegen dit

ons gebod te offeren ^ laat hem na behooren tot ftraffe veroordeeld , en

aanflonds die ftraffe aan hem geoeffend worden. Ontfangen ten tijde ^

^is Marcellinus ^« Probinus Burgermeefteren waren y dat is y in het

jaar onfes Heeren CCCXLI.

Waar op in 't volgende jaar nog een andere [^] volgde, (dog in de
[C 3] tijd-

(b) MovwcT. «\ Kov?-i4VT. Gr. Lat. a Fr. Morell. edit. i6\6, (c) Theod. lib. 9. Tit. 17.

Leg. I. {d) Ihid. Leg. 2. {e) Jbtd. Leg. 3.^4. (ƒ) Ibid. lib, \6. Ttt. X. Leg,

^« p.i5i. ig) Ibid. Ub. 3. vide Gothof. in loc.
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Een andere tijd-aanwijfing van de Burgermeefters ^ fo als wy die Wet tegenwoordig

Trfmc vi"^^"' is fckerlijk een misflag)die op de Tempelen van Romen floeg:

Jui rc huenwant daar in wicrd bevolen ^ dat alle afgodifche bygelovigheden t'eene-
iiaan. maal foudcn worden uytgeroeyd, maar ook met cenen gelegd ^ dat het

fijn Majcfteyts believen was , dat de Tempelen op het platte land en de
gemeene wegen (want over die^ welke bmnen de ftads-muuren ftonden
Ichijnt geen fwarigheyt gemaakt te zijn, gemerkt men die, als merke-
lijk tot praal en cieraad van de ftad ftrekkende, verfchoonde) niet fou-
dcn afgeworpen of vernietigd worden j om dat veele plegtelijke fpeelen
cn t'famenkomften, daar men het volk gewoon was mede op te houden
en te vermaken , daar van afhingen , en van het bouwen dier Tempe-
len hun begin en oorfprongk hadden; fo dat die gebouwen nog gelaten
wierden, 't zy tot vermaak, 't zy tot cieraad, en het misbruyk van , en

f uHusFir-
de afgodery in defelve alleen geweerd wierd. Ontrent decs tijd fchreef

imcus

fchri fc

y^^^"^^ Firmicm Matenms, geftijfd door defe Wetten, fijn Boek T>e Èrro-
oVcr^die p-ofanarum Rdigionum ^ Van de dwaling der onheylïgegodsdienften [h) ,
ftofaancie en drocg hetfclve op aan de twee broeders de Keyfers; waar in hv
Kcyfers. ^^^i^ doorliep cn ontdekte dc baarblijkelijke fotternycn en onseriimdhe-

den van het Hcydendom , en daar na de Keyfers aanfprak met een ver-
foek; „Datfy dog tot een volkomen hervorming voortgaan, en'tgeerï
„ 'er nog aan ontbrak , door ftrenge Wetten voltrekken wilden

, ten
„eynde de Romeynfchc wereld niet langer met fulke fchadelijke dwa-
„lingen en godloosheden befmet bleve, of defelve door gebruyk en
55 toegeving geen grond winnen mogr. Hy wift wel, feyde hy ^ dat'er
„ niet ontbraken die van een ander oordeel waren , menfchen , die hun
5,eygen verderf lief hebben

: maar dat God de regeering der wereld ha-
„re Majefteyten tot dien eynde had in handen gegeven, op dat fy, als

„ goede genecs-heeren, der menfchen fielen fouden van hare wonden o-e-

„nefenv waar in fy dan niet moeften involgen de finlijkheden van alle

„ menfchen j gemerkt felfs verouderde qualen niet konnen geheelt wor-
gden dan door onaangename genees-middelen, diedefieke^ hoe bitter en
„onfmakelijk fy hem toefchijnen, moet gebruykcn, ten eynde de fiekte
„door het wcygeren derfelve niet verergere , en fcherper middelen
,3 vorderc j en men ten laatften tot fnijden en branden genoodfaakc
„worde; Dat fy een weynig meer doende als tot nog toe, de
„duyvel foude ter neder geworpen worden, en de befmettingvandeaf-
-,;goaery (wiens vergif nu reeds dag op dag verfwakte) t'eenemaal ver-
„dwijnen en den geeft geven > Dat fy tot dien eynde de kruys-vaan

, die
„hen een feker voorloper van voorfpoed en overwinning wefen foude
„behoorden voor den dag te brengen, op te heffen, en voor te dragen^
„Dat fy aanftonds de goden, die de behoudenis en het cieraad hunner
„Tempelen te zijn geoordeeld wierden, behoorden f/é) te weeren, de-
rfelve te fmelten, tot geld te flaan, of tot iets anders te gebruyken,

„ en alle de fchatten en voorraad hunner Tempelen ten dienfte van het

5, Rijk te hefteden ; Dat God reeds groote dingen voor hen , tot beloo-

„ning van een wel-begonnen iever cn godvrugtighcyt , gedaan had,
„maar dat hen , wanneer fy defelve fouden voltrekken en met een ftand-

„vaftige uyrvoering kroonen, nog grooterfegeningente verwagtenfton-
„dcn, tot welken eynde fy verpligt waren met een fuyver gemoed, en
„godsdienftige confcientie hemelwaards tc fien^ de Goddelijke byftand
„te vcrfoekcn, en onfen gefegenden Saligmakcr om hulp aan te roepen,
„cn met gceftelijke offerhanden te dienen ^ waar door fy fig vanvreede

33 en
(h) De crror. prof. rdig. p. ii. (i) Loc, cit. ihid.p. i^, (k^ Ihid.p. j^.Cr zo.
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en voorfpoed
, overwinning eh fegepraal fodanig fouden konnen ver-

jjfekeren, dat (y geruftelijk en onbelemmerd regeeren, en de wereld het

35 geluk en voorfpoed van hun regeering genieten foude. Het was on-siavinnea
trent dees tijd , dat Qonjiantius , berigt dat veel Heydenfche Meefters (/),

g^i^ft niet

om de Chriftencn in hun belijdenis te grooter fmaad en Ichande aan te chXnea
doen, hunne flavinnen, die Chriftenen waren, verkogten, om in detcverko-

bordeelen gebruykt te worden, daar forg tegen droeg, belaftende, datP^°*

geen andere dan Chriftenen defelve fouden mogen koopen, endefehaar
randfoen betalende , defelve konden vry ftellen.

IV. CMagnentius ^ een aanfienlijk Bevel-hebber in het leger , hebben- Magnea;

de in het jaar orifes Heeren CCCL. den Keyfer Conftans verraderlijk ï'""^

omgebragt, matigde fig de l^ijks-regcenng aan, gelijk ook op de tij- dood 'cn
ding van deHelfs dood Vetrannio in Pannonien, en Nepotianus, een^'^f'g'^ ^8

Neef van Conftant'tjn de Groot, te Romen deed. Maar defe twee raakten HngfJl'
naaft aan kant ,

de eerfte door Conftantim , de tweede door t^nicetus ,

die van CMagneiitius tot Stadhouder van Romen aangefteld was
j dog

Magnentim hield het eenige jaren ftaande, en ging in fijn aangematig-
de regeering onbelemmerd voort

i (lelde en vorderde fchattingen naarfijri
believen

j bande, ja doode felfs alle die hem in de wegwaren, enfloeg
derfelver goederen, als verbeurd zijnde^ aan. Hy fig de Heydenen,
wanneer het met fijn belang over-een quam, door de vingeren ^ en viel
in tegendeel den fchriftenen , van welke hy vry veele felfs deed om-
brengen^ hard: maar hy wierd, hebbende dus driejaren en fes maan- van
den fijne tyrannye gepleegd ^ ten laatften door Conftant'ms geheel ver-Conftan-

flagen
; waar op hy , fo wel aan pardon als goede uytkomft wanhopen-

""'Hde, hemfelven doorftak, en dus aan fijn eynd quam. Qonjiantius her- Conftan-

riep (m) al 't geen hy of fijne Regters onwettelijk gedaan "hadden 5 her-
"^^^l^

ftelde een iegelijk in fijn regtenbefit, en beval, om elk genoegen te Jccicn^n
geven

, dat {ji) al 't geen gedaan was vergeten en vergeven foude zijn ,
Magnentius

Qog met uytfondering alleen van vijf der grootfte en dood-weerdigfte
misdaden

, die hy aan de Regters ^ om op de gewoone wijfe te behan-
delen

, overgaf
: eil daar C^Lagnentks , om de Heydenen aan fijn fijdeengeeft

te trekken, vryheyt gegeven had, om hunne offerhanden by nagt teveeicgocdè

verngten(o), fchafte Conftant'ms defelve aanftonds af , en benam hen die
vergunde vryheyt: jahy verbood, door een andere Wet , uytdruk-
kelijk alle foort van offerhanden-, en gaf laft, dat alom, foinde ftederl
als op het land, fonderling onder het Bevelhebberfchap van Italien (daar
net Plakaat byfonder fcheen op te fien) de Tempelen fouden gefloten ^
en niemand toegelaten worden daar binnen te treden ( welk met het
geen er andere Schrijvers [^J van die tijd van verhalen over-een komt} j
dat die daar tegen deed lijf en goed foude verbeuren, en dat de Opper-
hoofden der Landfchappen , die de overtreders defer Wet niet ftraften,
lelfs fouden geftraft worden. Ik weet wel ^ dat de namen der Burger-
nieefterSj by wier tijd dat Plakaat gemeenlijk gefegd word gegeven

p vereyfchen, dat men het felve t'huys brengd op het jaar

Vi k
"^^^"^ gemerkt het felve gefonden wierd aan den Bevel-

^i^^bber over Italien , Taurus^ en hy tot die bediening niet gekomen is

voor het jaar CCCLIII , fo word het naer allen fchijn beft gepaft^op de
lauft gemelde tijd , ter gelegentheyt van het misnoegen des Keyfers
over de genegentheyt der Heydenen tot C^Ugnentms , en de gunft-be-

wijfen

(O Ccd. Theod. lih. 15. tit. 8. Leg. i.
f. 379. (w) Ibid. tk. 14. Leg. 5. (ri) Lib. 9.

tit. i 'a. Leg. 2. (e) Ibid. lib. 1 (5. tit. 10. Leg. 5. {p) Ibid. Leg. 4. {q) Sozjom,

^*b, ij.p. 529. Liban.Orat.fun. in ftdian.f. 253.
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wijfen van C^ïa^nentius aan de Heydenen. Een diergelijk bevel (r) gaf

hy drie jaren daar na, verbiedende op lijf-ftraf eenige offerhanden te

doen, of de beelden aan te bidden, waar door, fo het fchijnt, een

vrees wierd aangejaagd aan de aanfienlijkfte mannen, ja aan Julianus
felfs , fo dat hy ontrent die tijd ("x} gewoon was ter middernagt op te

ftaan, en aan Mercur'ms fo bedekt als hem mogelijk was, fijn devotie
te oefFenen.

^'fcn%
^' ^^'/^^'^^^^^ ^vas een dood-vyand van toverye , befvveering, en al-

flfgvaVo-le ongeoorloofde konden, die by de Heydenen feer gemeen, en alsnog
ver- kunde, het levcn en de geeft van hunne thans qiiijnende bygeloovigheden waren>

en maakte derhalven in het volgende jaar CCCLVII. een Wet(/) té-

gen alle oeffening derfelven , gebiedende , onder bedreyging van de dood,
dat niemand foude onderftaan by de meefters van dusdanige wigchela-

Namen der ryen raad te foeken j wie nu daar mede wierden gemeend , doet fig klaar-
tovei kun lijk Op uyt dcrfclvcr verfcheyde benamingen in het Plakaat felfs : want

daar worden uytgcdrukt Harnfpices , die hun oordeel over het geen ge-
beuren foude gaven uyt de offerhanden , en het befchouwen van de in-

gewanden der heeften ^ die tot dien eynde geflagt wierden ; C^lathe-
viatici 5 die van voorkomende faken oordeelden na den loop en ftand-

plaats der ftcrren j Harïoli , die aan de altaren oppaften , aan defen of
geenen god hunne offerhanden en verfoeken aanboden , cn de antwoord
die'er de Damon op gaf, ontflngenj t^ugures , die uyt het vliegen of
geluyd der vogelen iets voorfeydeni Vates j die defen of geenen god
als Pricftcr dienden, en, naar hun voorgeven , met een goddelijke bewe-
ging aangedaan, de godfpraken aan dien, d ie defelve begeerde, voorftel-
dcn Chalde'én , of goed-geluk-feggers , niet veel van de even gemelde
<JMathematïci verfchillende ^ die door het optellen van iemands ge-
boorte-tijd , en uytrekening , hoedanig de conjlellaüe (t'famen-fterring)

op die tijd geweeft was , deflelfs geluk of ongeluk lafen ; Magi , die
door onvcrftaanbare en mislijke woorden andere befwoeren en betover-

den; Malefici-i quaad-aardige , die, op het nauwftc genomeii, wel be-

duydden alle die de fwarte konft oeffenden, maar hier, ruymer geno-
men j behelsden alle die van het boven-gemelde en andere duyvelfche

Nader Pia- kon ften hun werk maakten. Defe Wet wierd gemaakt in het begin van

dcfcivr"
't boven-genoemde jaarj en ontrent het eynde desfelven quam'er nog
een tweede (^') uyt tegen alle, die fig oefienden in die tover-kunde , die

den loop der natuure ondernamen te veranderen , en het leven van on-
fchuldige menfchen befchadigden, en door byfondere befweeringen de
geeften , en fielcn der overledenen ontrufteden en befwoeren , om werk-

tuygen van hun wrok tegen hunne vyanden te wefen j dusdanige pcrfo-

ncn , als ftrijdende tegen de natuur , gebood hy te verderven en aan kant

te helpen , fcrali pefte , dat is , naar het oordeel van fommige , met hen le-

vendig te verbranden , welk der Romeynen gewoone ftraf aan de To-
veraars was, oïj gelijk andere waarfchijnlijker meenen , met defelve

voor de wilde heeften te werpen 5
beyde fware ftraffcn ^ en egter niette

fwaar voor fiilke grouwclijke boosheden.

Ncemdhet VL Ontrent het eynde van i^pril des felven jaars quam Conjiantius
beeld fot Romc , alwaat hy verfcheyde laken , die vervallen waren , in order

ftelde: ^t is waarfchijnlijk , dat hy te dier tijd liet weg nemen den

bcfaamden altaar en het beeld van Vi^ioria (de overwinning), dat op
een praal-wagen, naar het feggcn van fommige , gcplaatft was by den in-

gang

(O IhU. Le<^. 6. {s) Am. MatccIL lih. p. 14^8 . (/) Cod. Theod. lih. 9- tit, 15-

Le^. 4. uhi vid. comment, Cothofr, {v) Ibid. Leg. ^.

Viauria
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gang of in de galery van het Kapitool. Dit was het eenig beeld dat

aldaar nog was want hoewel Conftans het reeds had doen wegnemen , fo

was het egter weder opgefteld door Magnentius. Nu wierd het ten twee-
demaal aan kant gebragt , 't welk de Heydenen ongeitieen jammerde cn
bedroefde, gelijk fy dan ook, byfonder Symmachiis , naderhand daar
over klaagden , en een groot boha daarom opheften (^x^. Na een strenge

maand verblijf te Romen, keerde de Keyfer weder naar Milanen , alwaar
^g^^J^jg^'j^^

hy (fiendedat, onaangefien alle voorforg die hy konde dragen , de^Hofbï"
wigchelary ftand hield , en met gevaar van fijn perfoon en regeering fel fs tot
'm fijn Hof inkroop) in het volgende jaar eenfeerfcherpe wet maakte (7) mrtw?g?
tegen dat flag van menfchen ^ met uytdrukking , dat men defelve wel in alle

Gewefteri der wereld voor vyanden van het menfchelijk geflagt moeft
aanfien, maar dat fy, poogende in fijn Hof en voor fijne oogen in te
dringen , moeften daar-en-boven geoordeeld worden als fchenders van
fijn Majefteyts gefag i en daarom belaftte hy , dat een Toveraar of Waar-
fegger , of iemand van fuik flag , aan het Hof van den Keyfer of Cafar
(mede-Keyfer) gevonden, van hoedanigen rang of Itaat hy ook mog-
te zijn, op de pijnbank (hoewel de wet perfoonen van eer en aanfien,
buyten dat geval, van die foort van ftraf vryfl:eld) foude geworpen
worden

j ja ook, dat defelve , indien hy fijn quaad hardnekkig bleef
loochenen, onaangefien het voorregt van fijn bediening enftaat, foude,
gelijk het in geval van hoog verraad pleeg te gefchieden^ fodanig wor-
den gepijnigd , dat hem met VnguU , of yfcre haaken , enkclijk tot het
pijnigen van misdadige gemaakt^ het vlees uyt fijne fijden geplukt en
gefcheurd wiefd. En om de waarheyt te feggen,' het quam nu te pas,
^^tConftantius rondom fag^ fo wel om fijns felfs, als om Julianus wiXi
want wat hemfelven aangmg,hy had'er onlangs een verfche blijk van ge-
had. Barbatio

, algemeen Bevel-hebber over het voet-volk {z) , vond Twee
een fwerm Bycn , die fig in fijn huys had nedergefet

^ hy maakte veel ^^aaitjens

gedagten ovfer dat toeval, en ging ten eerften na de Waarfeggers, vande°«denca
welke hy, na voorgaande raad-pleging, tot befcheyd kreeg, dat hetvanfuikea

voorteken van iets fonderlings was, en hem de bevordering tot het
Keyferfchap beloofde. Hy hield die ontdekking by fig , en trok ftil met
f;jn leger op: maar fijn vrouw, gevoeUg van haar eygen belang , ver-
fogt hem door een brief, dat hy dog, na de dood van CGnfiantius

^

die nu voorde deur fl:ond, en fijne verwagtte bevordering tot het rijks-

gebied, haar niet wilde verfl:ooten, oi Eufebia, die alsdan de Keyfer-
lijke Weduw foude worden, en ongemeen fchoon was ^ vóórhaar voor-
trekken. Een affchrift van dien brief wierd bedektelijk aan het Hof ge-
bragt, waar door het geheele voornemen ontdekt ^ ^^r^^^/ö en fijn vrouw
gedood, en verfcheydene andere, als mede-pligtige aan het verraad , ge-
Itraft wierden. En wat Julianus aanging, hy was al een geruymen tijd
by Qonftantius verdagt , als een man , die wat quaads onder de leden
*jad

, want hy wift , dat hy mecft met fuik flag van menfchen omging,
Qie dan van tijd tot tijd fijn jeudige en driftige eerfugt voedden enaan-
itookten

i te meer , om dat hy altijd een gefelfchap van fodanige Wig-
^nelaars , die den naam droegen van , en gekleed gingen als Wijsgeeren,
Dy fig hield, en uyt Griekenland een vermaard Hcydenfch Priefter ont-
boden had, met wien hy een geruymen tijd bedektelijk omging, enee-
nige heymelijke onderhandeHngen had, felfs even eer hy in openbare

Weerfpannigheyt tegen Conflant'ms uvtbrak. Dit alles vermeerderde dag

[D] op
(^) Vid. Sjmmach. Relat. lib. 10. EpiH. «54. pag. 538. (;) Cod. Theod. lib. 9. tit, 16,

^^g' <S.p. 124. {z.) Am. Marcell. lib. iSty?. 1522.



26 INLEYDING. ÏI. Afdeel,
Hy ftoord op dag des Kcyfers argwaan j en deed hem die menfchen ftrenger tegen

1-an het o"^'^^"-' ^Y^*^'^^^*"
^'^^ merkte, dat*er een groote toeloop wasf^) na

nke! tl A- Abydus , een ftad in Thebais, vermaard door een Tempel van Bera,
bycJus, de god van dat land, die door fijne genoemde godfpraken fodanic; be-

roemd was ^ dat die'er felfs niet konden komen , hunne vraag-ftukken
in gefchrift derwaards over fonden. Dit als een faak van een gevaarlijk
gevolg den Keyfcr voorgekomen zijnde, wicvd T'aulus en eenige ande-
re aanftonds na het Ooften gefonden , om die geheele faak te onderfoc-
ken, en de fchuldigen voor 't Regt te roepen: onder andere wierd J'iw-

flicïus befchiildigd van het Orakel gevraagd te hebben over het verkrij-
gen van het Keyferrijkj en hoewel laft gegeven was om hem te pijni-
gen, qiiam hy met een uytbanning vry, welk ook veele andere , die ge-
pijnigd, en wier goederen aangeflagen wierden, ten deel viel: felfs ging
men fo ftreng (indien mijn Schrijver de waarheyt fegd) tegen die menfchen
aan, dat die maar iets tot genefinge van een vierden-daagfe koorts, of
eenige andere quaal aan fijn hals droeg, of by nagt ontrent de tomben
en grafftedcn wierd gevonden , aanftonds als een befweerder en met de
fwarte konft omgaande , betigt , en als aan hoog verraad fchuldig ter

cnftelddc dood overgegevcn wierd. Het laatfte dat van Conftanthis gedenk-

ï;'rfiieS "^.^^"^^^S gedaan wierd, was het maken van een Wetf^), die (fo fe

ten. niet geweeft is de laatfte, immers de laatfte was van die natuur) de
Kerkelijke perfonen alom, 't zy in de ftad of op het land, vry fteldc

' van alle burgerlijke laften ; welk hy , volgens fijn feggen ^ te liever deed,
om dat hy nergens meer vreugde en roem in ftelde , dan in fijn welda-
digheyt aan de Kerk, als wel wetende, dat het Rijk beter bewaard en
in order gehouden wierd door de Religie , dan door eenige uyterlijke
dienfteUj of ligchamelijken arbeyd. Defe willekeur was getekend op
den 14. Febrttary^ in 't jaar onfes Heeren CCCLXL te Antiochien,
daar hy fijn togt na Perfien voltrokken hebbende, fijn winter-quartier

Sijndood, genomen had. Hier van daan trok hy op ttgtn Julianus dog fticrfon-
derwegen te Mopfucrenen den vijfden OEiober ^ andere feggen den der-
den November y ten deele vermoeyd door fijn togt, en ten deele door

en berouw queUing over de ondankbaarheyt en opftand van üjiiNcefJulianus , die

ftdlen"an^^y
nu voot oogen fag, en waar ontrent hy nu, hoewel te laat ^ fijn mis-

juiianustot flag merkte, betuygende op fijn dood-bed^ dat het aannemen van hem
Caefar. tot het mede-genootfchap in de regeering, een van de drie dingen was ,

daar van hy berouw had.

ia) Am. Marccll. lih. i^.p, i^^^^. (b) Ccd.Thcod. lik. iS. tit. i^Leg. 16. p, 44,
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Derde Afdëeling.

De ftaat des Heydendoms onder de regeering van Julianus,

INHOUD.
julianus afkomft, en opvoeding onder -verfcheyden Meejiers. Sijne ffe-^

negentheyt tot het Heydendom wierd aangequeekt door Libanius f/?
andere, die hem 4e hoof van het Keyfèrrtjk inbliefen. Sijn looCe
veynfing van de QhriHelïjke Religie bekend van die hem meeft rL
men, Hy neemd het Voor-leferfchap in de Kerk aan, en field een
bid-plaats tn ter gedagtenis van den martelaar Mamas. Hy gaat
te Athenen woonen, en J?leegd raad met Heydenfihe Triefters. Hy
deed, door onbedagtfaam een kruys te maken, de dttyvelen wijken,
riy wierd bevorderd tot de weerdigheyt van Csefar « en waarom,ny iJüord gejonden naarQixA^n, om aldaar te regeeren^ en deX^w^u
iche te betoomen. Merkelijke voor-tekenen by fijn komfte aldaar,
otjn groote Jpoed , en het aanveerden van de Rijks regeering. Con-
itantius dat gehoord hebbende, was daar feer gevoelig van. Julianus
maakt fig gereed om tegen Conftantius op te trekken. Hy laat al-
lenxkens blijken , dat hy voor had het Heydendom te herftellen.
^tjn loos beleyd met de grootfte fteden tot fijn oogmerk over te ha-
len. T>e drift van fomtnige ieverige Heydenen in het voortfetten
-van hunne bygeloovigheden. Hy komt te Gonftantinopelen , en be^
Jorgd de herfteUing van de Heydenfche Kerk-gebaaren , van hun^
ne lempelen, altaren, offerhanden, ceremoniën, inkomften, e.J.v.
oyn lever voor dat alles in eymier perjbon en praBijk getoond,
yjp wat wijfie hy voornamelijk de Chriftelijke Religie verdrukte,
en die van de Heydenen opbeurde. Sijn voornemen om het Heyden-
dom van deffelfs groote misbruyken te bevrijden. Een kort begrijp
"^an het geen hy ten dien eynde wijsltjk voorftoeg , en voorfigtig .

^P^^lde. Hy poogde het met de treffelijke onderwij fingen
'

des
^nriftendoms te doen over-een komen : en fichrijft daar over aan
iirlaciusj de Hooge-prieHer te Galatia. Hy neemd alle gelegentheyt
waar, om^ de Chriftenen ten toon te ftellen ^ en hen en hunne Re-
ligie als belagchelijk te vertoonen. T)aar toe gebruykte hy voor-
namelijk fijn verftand. Hy geeft bevel, om hen den naam van Ga-

[D 2] lileërg
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lileers te geven. Godfchendige daden en woorden van andere naar

fijn voorbeeld , en derfelver ongelukkig en jammerlik eynde. Hy
Jpreekt van Conftantiniis , dien de Chriftenen ongemeen hcog agtteden^

qualijk. Hy pogd de Chriftenen in 't onderjpit te brengen , en hen

magteloos te maken ^ door hen uyt alle bedieningen te Jtooten^ door

onredelijke (chattingen en verbeurt-ftellingen hunner goederen, en

verjphil tuffchen de Chriftenen te voeden: welk alles in ver-

fofpeyden jtaaltjens getoond word. Hy laat de Bevelhebbers en Gqu-

v'irneurs der Landjehappen toe de Chriftenen te vervolgen: wüdr-

oin hy geen openbare vervolging tegens hen ondernam
, egt.er wi^r-

den defehe in verfcheyden plaatJen jammerlijk geplaagd. Hy.be-

nam den Bifchoppen en de Clergie. /^a// moed, inkomften en yo^r-

regten. : Wat hy daar mede voor had. Hy fterkte in tegendeeê/de

Joden, en moedigde fe tot het herbouwen van hunnenJempel^ enlb^r-

JieUing van hunne Godsdienft aan: wat hy daar door dagt te wan-

nen, Hy poogd onder de Chriftenen alle wereldfche geleerdheyt) te

fmooren , om hen te gemakkelijker tot het Heydendom over te ha-

len: de dwaasheyt van die onderneming. Hy bevorderd de W'^s-

geeren op allerley manieren ,
gelijk ook alle die bequaam en iev^erig

fcheenen om tegen de Chriftenen aan te gaan. Hy bedenkt een mid-

del, om de onvoorjigtige onder hen te verfrikken en aan Heyden-

fche hygeloovigheden Jchuldig te maken. Eenige ftaaltjens daar van.

Het overige van Jidianus leven word kortelijk opgehaald. Sijn

togt tegen de Perfianen. Onderwegen Jchrijft hy verjcheyden Ora-

tien ter eere van de Heydenfche goden. Hy komt tot Antiochien,

alwaar hy den Raad Jcherpelijk overhaald over het uerwaarloo-

Jen van de Heydenfche Kerk-gewoontens . T>e befchimping des

Keyfers door die van die ftad. Hy fchrijft , om fig aan hen te

wreeken-y een fchimp-Jchrift dat hy UiffoTvt^ym^ ofBaard-hater noem-

de. Hy vertrekt van Antiochien ; gruwelen van hem te Carrce ge-

fleegt 5 na fijn dood ontdekt. Syn ftrijd tegen de Perfianen : de

uytjlag deffelfs ^ en fijn dood. V Is onfeker door wien hy gedood

is. Libanius legd het den Chriftenen te laft. Eenige ongemeene

voorvallen in opfigt op fijn dood. Een uytbeelding van hem. Hy
Jtierf ter regter tijd voor de Chriftenen. Nazianzeniis blijde rede-

neering over dejfelfs dood.

julianiou- \ 'ir'Vlianiis wasdejongfte van de drie fonen van Conftantius die de
I broeder was van Conftantinus de Groote. Hy is gebooren te Con- >

Geboorte , I ftantinopelen in het jaar onfes Heeren CCCXXXI. Sijn

moeder Bafilina ftierf kort daar na, en fijn vader raakte aan kant in \
O voeding begin van de regeering van Conftantius. Seven jaren oud zijnde

, wierd hy
onder mTf- \ opfigt van Mardontus , een gefnedene , aanbevoolen (a) , die hem

voorlas , en in fijne tedere jaren tot een deiigdfaam leven beftierdc,

en in teg;endeel een afkeer van alle dertelheden en vermakelijkhe-

den 5 door welke de gemoederen en feden van jonge Edel-lieden kon-

nen verwilderen, inboefemdej cn daarom is het een groote misflag van

Baronius, dathy(^), ophalende 't geen 3^/^//^;?//J'feyd van fijn opvoeding

onder defen man ^ wil , dat hem door dcnfelven de eerfte begin-

felen van het Heydendom foiiden zijn ingeprent, daar het immers baar-

blijkelijk is, dat hy fulks enkelijk voorfteld als een fchimpige befchul-

diging

(4) 7«/. Mifop.f. 78. crc. Socr. lik 2. c i.p, 16'^, Soz.om.lib.^.c.i.p. 593- (^)

nnn. 3^7- Num. 57.
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diging fijnes Meefters , die hem tot fuiken ftrafFen levens-wijs aangefet^

en fuiken afkeer van allerley vermakelijkheden en vleefchelijke lullen

ingeprent had^ zijnde een mborft , die het volk van Antiochien geheel

onaangenaam en tegen de fm was. Immers berigt ons Libanhis wat

daar van geweeft zy , wanneer hy (jc) feyd , dat dien Eunuchus (gefne-

dene) een treffelijke voorfpraak van matigheyt en foberheyt , maar te ge-

lijk ook een bitter en openbaar vyand der goden was. Onder het be- enandere

leyd van defen Mardomus had hy nog eenige andere Meefters , man- Meefters.

nen , die thans wegens hun wetenfchap elk in het fijne in de wereld be-

roemd waren, te weten, N'tcocles de Lacedemonïer in detaal-konft,en

Eceholius de Wijsgeer in de redeneer-konft. Maar Conftantïus vond "/rf^ei
niet raadfaam hem in de Keyferlijke hoofd- ftad te houden, weshalven naar een

hy hem en fijn broeder Gallus verfond naar Macelliis , een heerlijkheyt . die ^^«iW
aan de kroon behoorde , aan den voet van den berg Argeus , niet verre

van Cefareën in Cappadocien, alwaar een koftelijk paleyswas. en ver-

makelijke tuynen, die met baden , bronnen en andere treffelijke luft-

werken vercierd waren ; hoewel'er Julianus (d) met niet veel lof

van fchijnt te fpreken, en die plaats aanmerkte, als een eerlijke gevan-

genis voor hun beyden, gemerkt hen om geene reden geoorlofd was buy-

ten die plaats te gaan , en van alle gefelfchappen , uytgenomen die van

hunne dienaars, wierden afgefneden. Ses jaren bleven fy hier , worden-
^^"^^J

de in al die tijd tot fodanige wetenfchappen , konften en oefFeningen hieef!*'*

aangevoerd, als met hunne jaren en geboorte over-een quamen. Ten Komt wc«

eynde van gemelde jaren wierd Gallus te Hoof ontboden , en Julianus
Conftanti-

kreeg verlof, om weder te keeren naar Conftantinopelen , alwaar hydenopeicn,

fchoolen der vermaardfte Leer-meefters befogt, en door fijn vorderen in^^^""
JjJ,^

geleerdheyt
, gemeenfamen omgang, en opregt gedrag, fo vermaard wierd, ten naam

dat men van hem begon te fpreken als een die bequaam was om te vol- ''"eeg-

gen in de regeering van het Keyfcrrijk. Conftantïus dat merkende, ver- word ver-

fond hem, om dat gerugt te fmooren en aftefnijden (^) ^ naar N icome-
^"^'J^^jJ^J!*

dien , en gaf hem over aan de forgen 't opfigt van Eufebius^ Biffchop van dienbyEu-

die plaats, die van fijn moeders wegen eenigfins aan hem vermaagfchapt'

was. De Keyfer begon reeds te merken, waar hy na toe helde, en daar- En de om-

om gaf hy byfonder laft, dat hem geen omgang of onderhandeling fou- g;;8^'!;j

de worden toegelaten met Lihanius ^ een befaamd redenaar, dog een hem ver-

icverig Heyden , die Conftantinopelen hebbende moeten verlaten , een boden,

fchool te Nicomedien had aangefteld. Maar hoe qualijkkonnen iemands

natuurlijke neygingen worden verfet , of ingebonden ! De Keyfer had

wel geboden , en fijn Stadhouder Mardonius had hem met eede verpligt

niets met Lthanius te doen te hebben, en egter konde hy fulks niet vol-
^^^jjfe;

kome1i)k nalaten. Hy ging wel niet perfoonlijk met hem om, maar hy vond hoe hy eg-

een ander middel uyt : want hy liet fig dagelijks , door een heymelijke

bode, Lihamus leffen en redeneeringen brengen , die hy dan met een on- ^ecd.

gemeen vermaak en iever las, en fig als fo veele leffen om na te volgen
^^^^^.^^^

voorftelde. De tijding van Julianus komfte tot Nicomedien lokte der

Waards eenen Maximus , die voor een van de grootfte wijsgeeren van die i^n h,n ikf-

tijd vermaard was. Defe onder het voorgeven van hem in de wijsgeerte

te onderrigtcn, verfterkte hem in fijn genegentheyt tot de Heydenfche, dom
, en

en weerfin tegen de Chriftelijke «.eiigiej en voor een toverkundige enjoopvan^^

wigchelaar bekend zijnde, blies hem in \ geen het gemeen gerugt ^jk.

[D 3] was,

(f) Epu^h. in Jnlian. nee. p. i6i, 2(?v (d) Epifl. ad Athen. oper. part. i. p. 499.

(O Ltba». paneg, ad ful. p. 175. in Jul. nec.p. Socr. loc, cit. vtd. Amm. Mat^

ïih. ii.v.i6zz.
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was, dat hy t'eeniger tijd foitde Keyfer worden ; hier door wierd die
Man 'julianus {o aangenaam, dat hy hem tot fijn rtaafte vriend aannam,
cn fulks voor hem een van de dierbaarfte fegeningen in dit leven oor-
deelde te zijn.

Hyveynfd II. In dit alles egter ging hy liftig en looslijk te werk: want weten-

Chniïcntc
^'^^^ bclgfugtig fijn Vité. Couftantïus was over fijn gencgentheyttotde

zi/fl. Heydenlche godsdienft , gaf fier uyt voor een icverig Chnften { ƒ, én
liet fig, om andere te meer in die waan te brengen, fcheeren, vingeen

^oriefcr
^enfliam leven aan, deed fig tot Leefer aanftellen m de Kerk aldaar, en

tcNico- las in de openbare vergaderingen de H. Schriften voor
j ja fo verre

medien. ftrgkte fig fijn geveynsden lever uyt, dat hy een ongemeene agting en
eerbied toonde voor de Martelaars, en nevens fijn broeder Gallus woon-

^^i'wd ec. nam, ter gedagtenis van den H. Martelaar Mamas, ctnhid plaats te bou-
cercnl'an

^en
,
mids dat een van hen de eene, en de ander de andere fijde van

een Marte- het voorgenomcn werk voltrekken foude. Maar God wilde niet , dat
Jaar,

f^jfg ^^-^^^ dienaars met fi.ilken tafl:elijken en verfoeyelijken gc-
veynfi:heyt foude geëerd worden , en daarom gaf hy uyt den hemel blijk
en getuygenis van fijn misnoegen : want daar dat gedeelte van die
Kerk, dat Gallus had aangenomen, fpoedig voortging, en binnen kor-
ten tijd voltrekken wierd, konde Jttltanus aan fijn gedeelte niet vorde-

daarin ren
j men konde op fommigc plaatfen de grond niet leggen

, doordien
God^hcm de aarde t'elkens de fteenen weder op wierp, en op andere plaatfen

,

als'cr iets was opgetrokken , viel alles aanfi:onds om ver. Dit deed alle
man de mond op^ d'eene fprak'er dus, een ander fo van, enmenvoor-

Sijnliefdc fpelde daar uyt , wat de uytflag van fijn doen wefen foude. \ Zy hoe

Heyden- '
^'^^^^'^ ^^^^ bedekt, konde egter niet laten, wanneer hy by fij-

dom brak HC bekenden was, de gcheymcn van fijn hert te ontdekken en bekend tc
egter veel- maken, en nam menigmaal, in gefprek met fijn broeder Gallus zijn-

suyt.
deC^) , op fig de faak van het onderdrukte Heydendom te bepleyten^
't welk hy dan wel voorgaf enkelijk oefFenings-halven te doen

, egter
bleek gcnoegfaam uyt fijn drift, de kragt en het aandringen fijner bewijs-
redenen, dat hy, al was 't dat hy het een anderen naam gaf , fo volgens
fijn eygen gevoelen fprak. Dog gelijk hy fprak, fo deed hyook: want
wat hy ook de wereld wilde doen gelooven , hy verdeelde fijn tijd tuf-

fchen het leeroeffenen, en het plegen vanfijnafgodery^dendagoverftu-
deerde hy, en des nagts was ny befig met het offeren aan de Goden.

Sijtiveyn- Een fijner dierbaarfte vrienden, Lïbanius (Jo) ^ die hem beft kende, ge*

^eich^even
^"^^^ daatoni ,

„Dat het hem niet veylig zijnde met fijn eygene verwen

uyt^Llbr" ,, fig te vertoonen ,
hy een ander Man fcheen te zijn , als hy in der daad was,

nius. ,5 en fig voor de mcnfchen anders als hy was toeftelde
j
hy was^ feyd hy , niet

„den Efel in de huyt van een Leeuw
, maar een Leeuw omhangen met een

„Efels huydj (waar door hy fchimpelijk fijn oog heeft op fijn voorge-
„ven van de Chriftelijke Religie). Hy wift wel, vervolgd hy , wat het
„befte was, ïèUn ^-xd dai^oiKk^^ot.^ maar hy oordeelde fekerft voor die tijd

„re veynfen^ en een veyliger ftreek te houden. Onderwijlen was het

„hem een groot hertfweer (/) tc fien , dat de Tempelen verwoeft, deof-

„ ferhandcn vcrwaarlooft en verboden , de altaren en de flagt-ofteren weg-
„ genomen , de Priefteren gebannen

,^
en de inkomften der Tempelen

„onder de onreyne cn godloofen verdeeld wierden j en, {o\jy Lïbanius
„mogen gelooven. het was hem niet ommagt en eer, om grootheyt en

„ heerfchappy tc doen , dat hy naar de Keyferlijke regeering ftond, maar

enkelijk

(f) Soz.om. ubi fupr. Naz^Unz.. Orat. i . in Julian.p. ^ 8

.

Theod lib. -^.c.i.p. xi^. (^^) JSfa-

Nianz..ibid.p.6i. (h) Liban. Epift. in Jul. neep. 26^. (i) ld. ibid.p. z66.
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„ enkel ijk om gelegentheyt tot het herftellen van den dienft der goden
5jte hebben

j dog dat fmoorde hy voor die tijd in fijn hert, en fag een be-

„ quamer tijd te gemoet , om fig felven te openbaren. Dit geveyns-
de kleed droeg hy , tot dat hy twintig jaren oud was, maar van die tijd T*^»"%
af begon hy hetfelve allenxkens af te leggen. Hy verliet NicomedienJ^ijnde. bé.

en reysde na het geen van fijns vaders goed in Afien was overgebleven, go" hy

(het meefte gedeelte defTelfs was reeds door Conflantius aangeflagen) : ^^^^^^
maar merkende dat het aldaar vol onrufl: , en onveylig voor hem was j t^ondek-

kreeg hy , door bemiddeling van de Keyferin, die hem altijd genetten
was, verlofom na Athenen te gaan

, infchijnwel, om fijneftudien tevol- metHey-
trekken , maar in der daad om 't gefelfchap van de Philofophen en Hey- «Jcnfche

denfche Priefters te genieten, en onbelemmerder over faken die hem bo- GHeSn.*'*
ven 't hooft mogten hangen

, raad te plegen. Van fuiken flag nu van laad.

menfchen was aldaar geen gebrek 5 felfs ging hy de vermaard fte orake-
len door geheel Griekenland befoeken (k) : onder andere vond hy een
Priefter, die hem byfonder fcheen na fijn fin te zijn^ defe bragt hem in
den Tempel , en felfs tot in de heymelijkfte vertrekken , daar hy de
T>£mones (de geeften) begon te befweeren, om aanftonds by hem te ko-
men. Julianus wierd over de fchielijke en fchriJ<:kelijke vertooning enEenmer-

verfchijning ongemeen ontroerd, en tekende fig felven in die verbaaft-
J'j'J^,*'/'*^*

heyt met het teken des kruys^ aanftonds verdweenen daar op de 2)^/;^^?- van.

nes y \ welk den Priefter niet weynig vertoornde, die hem fcherpelijk
doorftreek , dog hem te gelijk feyde , dat de ^amones niet uyt Vreefe
voor het kruys, maar uyt misnoegen, dat hy dat verfoeyelijk teken ge-
bruyktc, geweken waren. Eyndelijk het verfchil daar over afgebroken
zijnde, wyde hem de Priefter in de geheymen plegtelijk in.

III. Gallus, Jidmni broeder, die reeds eenige jaren was mede-Keyfer oaiius

(Cafar) geweeft , wierd thans om het invoeren van eenige gevaarlijke komt om;

nieuwigheden afgefet, en gedood. Onderwijlen vond Conflantius^ fien-
de dat de faken in Duytsland en Gaulen (Vrankrijk) aarfelden , fig ge- Julianus

noodfaakt na een ander rijks-genoot om te fien, daar toe niemand fo be-
quaam geoordeeld wierd als Julianus felfs luyfterde de Keyferin Eufe- voorgcfla-

hia (/) Conflantius in het oor , Dat hy een jongeling was van een een- ^^-^^
voudigen inborft, daar van niet quaads te vreefcnwas, die fijn werk en- r,nri<S

^*

kelijk van fijn boeken maakte,, en met geen eerfugt ingenomen was , nog h".

van inkruypingen in de regeering iets wift. Indien het geen hy oilder-
neemd

, feyde fy , wel uytvalt , de eer daar van fal den Keyfer wordeii
toegefchreven

, maar indien het qualijk uytvalt, én hy om-komt, men
^l van hem ontflagen wefen , en daar fal niemand van het geflagt des
Keyfers over blijven ^ die iets tot nadeel van het Rijk fal derven onder-
nemen. Hy hier op te Hoof ontboden , beveeld hemfelven , voor fijn HyisVr

vertrek uyt Athenen, met gebeden en tranen aan deforgenbefcherming2,"tgraag
van Minerva (ni) , die de befcherm-godin van die plaats was. Hy gaf toe.

voor^ dat hy na het Hof tegen fijn fin en genegentheyt gaan moeft:en
fchreef j tot Milanen gekomen zijnde, aan de Keyferin , omvefchoond
te worden van te doen 't geen de goden ,

feyde hy , met welke hy daar
over had geraadpleegd, hem door een nagtgefigte, met bedreyging van
de dood

, verboden hadden. Na fuiken gemaakten verontfchuldiging^<j:^y'^;

wierd hem den naam van Cafar opgedragen , en hy met de gevvoone vercier- gemaakt,

felen opgefchikt, en dus gefonden na Gaulen of Vrankrijk , maar niet^^"^'J^*^^^]^;

een gefelfchap en flecp van menfchen, aan welke hy geen kennis altoos dTn!"

had,

Theod.lih.:^. €.-^.^.116. (/) Zofm.lib.'^.f 702. (m) Epifi, ad jithen. p. 505.
^td. Liban. in Epiphan. nee.p. 2^8.
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had , felfs wierden'er hem cenige toegevoegd , die als verfpieders alles

doorfnuffelden ,
byfonder Oliarcellus en Sallujtius , buyten welker goed-

vinden geen menfchen of boodfchappen tot hem konden gebragt wor-

Omfigtig- <ien. Hy had met meer dan twee vertrouwelingen by hem , d'eene van

heytvail welkc 't opfigt en de forg voor fijn boeken had;, die van fijn godsdien ft

Conftan-^^
wift , cn defclve nevens hem in het heymelijk pleegde > de tweede was

d?eh7hem fijn Genccs-meefter , daar hy gemeenfaam mede omging, die ik onder-
Kcdegaf. Oribafius , een der treftelijkfte Genees-meefters van die tijd (^n) ,

geweeft te zijn. Hy beklaagde fig derwaarts gefonden te zijn in het

midden van de winter, met niet meer dan driehondertenfeftigman ,aan

welker Officieren hy felfs genoegfaam onderworpen was ^ doordien fijn

bevel-brief fo bepaald was , dat hy fonder hunne toeftemming niet fou-

de mogen ondernemen , en fy gelaft waren op hem , niet anders dan of

Julianus hy hun vyand was, het oog te houden. Egter ondernam hy, in de te-

komt in genwoordigheyt en hulp der goden, die hy fig beloofde hem te fullen

Wplu vergefelfchappen ,
gemelde optogt(o). Tot Vienne in Vrankrijk ko-

lingen van mende, liep de geheele ftad uyt , om hem te fien , en na behooren te ont-
fijn bevor-

f^^g^j^ ^ hier was het ( p) dat een oude blinde vrouw , gehoord hebbende

wie'er verwagt wierd , voor alle man uytriep , Dat hy de man was , die

de Tempelen herftellen en hermaken foude : ook wil men , dat hy in

een andere ftad (alwaar men, om fo grooten perfonagie teontfangen, na

gewoonte een kroon tuftchen twee pijlaren had opgehangen )
fijn intre-

de doende, die kroon, als hy'er onder doorging, regt op fijn hoofd ne-

derviel , en dat fulks voor een duydelijk voorteeken wierd aangefien , dat
sijnverrig- eerlang tot de Keyferlijke regeering foude bevorderd worden. Hier
taiga aar.

^.^^ .^^^^ ^.^ goeden fpoed waar, en gafal dien

tijd voor, dat hy een Chriften was(^), en wilde fomtijds felfs, byfon-

der op het feeft van de Epiphanta , of verfchijningc Qhrtfti^ in de

Kerk komen, en aldaar Gode fijn gebeden op-ofFeren : maar fijn Hey-

JeuChH- denfche Godsdienft verrigtte hy , ter middernagt opftaande (r) , en fijn

lien tezijn.^^j^^^gj- Qgfjejjgj-jde yoor Mercurtus , fteels-gewijs : dog door het wig-

Siinaanfla- chelen uyt het vliegen der vogelen en anderfins verftaan hebbende dat (j-)

gen tot het Qonftantius, na allen fchijn, met lang foude leven , ftelde hy alles te werk,

^tvef om fonder uytftel tot de Keyferlijke regeering verheven te worden: en

ïc worden. om daar in te verhaaften en het leger gaande te maken, ftrooide men (/^)

onder alle Regimenten eenige papieren, waar in verhaald wierd, dat'er

boofe raadflagen tegen Julianus wierden gefmeed , en de Keyfer voor

had hem fijne benden te onttrekken, en dus voor het grootfte gevaar

bloot te ftelleui en dit had wat fchijns, om dat G?;^/?^?/to een gedeel-

te van het leger , 't welk hy by gelegèntheyt van fijn oorlog tegen Per-

fien van noden had, t'huys ontboden had. Dit maakte het leger gaan-

de, dat dan begon te muyten, weygerde op te trekken, en na fijn pa-

leys loopende, hem met veel gefchreeuw verfogten het Keyferrijk aan te

Word voor nemen j
dog hy ging eerft alleen, nam raad by Jupiter - en een gun-

Kcyferuyt- fticT aHtwootd bci.omen hebbende, quam uyt^ en volgde hun begeer-

geroepen.
^[^5 wierd hem, by gebrek van een beter kroon, een krijgs-

mans fluyer om het hoofd geflingerd, hy op een fchild gefet , op-

geheven^ en voor Keyfer gegroet en uytgeroepen. Dus hebbende

de grond gelegd, vond hy fig genoodfaakt te voltrekken 't geen hy
begon-

(») nde Eunap. in vit. Oribas. p. 140. (0) Lik loc. cit.p. 270. {p) Am. Marcell.

lib. 15. p. 1457. (7) Jbid. lib. II. p- 1554- (O l'^' P-

lih. 21. p. 1582. (O Epifi. ad Athen.p. 519. (src. Zoz,im. lib. 3. f. 710. I-»-

ban.ubifupr.p.z^i.
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begonnen had ; tot welken eynde hy , om het met beter Schijn en watdjar

'tminfte misnoegen iiyt te voeren, voor af een Gefantfchap naCö«/to-ichenCon-

tius fond , en hem liet weten , dat bet aannemen van de ^eyferlijke teiusea

heerfchappy hem van andere meer was opgedrongen, dan dat hy Mks ^f^'f^

volgens eygen keur gedaan had , en dat hy bereydwillig was , indien het

hem fo behaagde, defelve Weder af te leggen, en fig met de ftaat en

magt van C^/ar (mede-Keyfer , of Roomfch-Koning ) te vernoegen:

waar op Conftantius tot antwoord gaf , Dat hy , indien hy de ftrafFe, door
.

fijn vermetelheyt verdiend, wilde ontgaan, niet alleen van de Keyferlijke

weerdigheyt, maar ook van die van Cafar afftaan, en als een gemeen

perfoon by hem komen foude. Op het ontfangen van defe boodfchap

feyde Julianus rond uyt , hemfelven én fijn geluk liever den goden

te willen beveelen ^ dan fijn leven aan Conftantius over geven. Teii

dien eynde maakte hy fig gereed tot den togt na het Ooften , voorge-

vende, dat hy niet anders voor had, dan Conftantius genoegen, en het

regte befcheyd te geven van ^t geen gefchied was. Hy had reeds onder

fijne vertrouwelingen (i;) de Chriftelijke Religie afgefwooren, ^S^^r Wrdhet

derfde hy , gemerkt fijn leger meeft uyt Chriftenen beftond, fulks niet dom hey-

in 't openbaar doen> in tegendeel quam hy op den dag van ChriBige- mdijkaf,

boorte in de Kerk , en pleegde daar, nevens andere , fijn Godsdienft. Maar
^^^^^

gelijk hy dus doende de gunft van fijn foldaten fogt te behouden, fochriftentc

liet hy egter niet na vandagtotdagfijngenegentheyttothetHeydendom^'ja.

te openbaren. Op reys zijnde, fchreef hy aan de meefl:e groote fteden (at), Hy maakt

na dat hy wift wat elks belang en genegentheyt was. Sijn Brief aan den
Jji^^^^^"^

Raad en het volk van Athenen is nog voor handen , waar in hy hen een kendaan

wijdloopig en net verfiag deed van de gefchapentheyt fijner faken, wat Jï^J'^a^
Al-

thans fijn voornemen was^ hoe hy van Conftantius was verongelijkt en

getergd 5 en eyndelijk hoe het leger hem, tegen fijne neygingen , ge-

dwongen had de regeering des Keyferrijks aan te nemen. In Brieven

egter aan fijn vrienden ging hy openhertiger : onder andere fchreef hy
aan Maximus(y)

^ hem te willen bekend maken ^t geen hy wift hem en aan Ma.

aangenaam foude zijn te hooren, dat fijn geheel leger van fijn godsdienft ^i^as.

was, de góden opentlijk eerde en offerde, en dat hy tot dankbaarheyt

aan de goden reeds verfcheyden hecatombes (offerhanden van honderd

beeften) geofferd had: waar op dan volgde, dat men in verfcheyden 't^Heyjen-

plaatfen, en byfonder in Griekenland, fijn meening nu bekend zijnde,
^^^^^^

begon de Tempelen te openen fchoon te maken, op te fchikken , ftout ca

en het offeren in te voeren ^ waar in fy door fijn raad, beleyd en voor-
^^fjp,;"^^.

beeld wierden aaneemoedied : felfs Was de tyding van fijn aanveerden fcn hun

des Keyferrijks fo dra met tofConftantinopelen (^) gekomen, offommige, god^dieoft

voorbarig genoeg om de opgaande Son te eeren, ftelden fijn beeld in het

voor-hof van Conftantinus Paleys^ en T>emofhiLm ,
gebieder over deBeeitrf

foldaten, een bygeloovig Heyden, ngtte voor hem een zuyl op, met hemopgc

ditOpfchriftlMETAS GEOSEBHX TDAPXXIN 1 O T A I A N O 2 ,
Gm- rigt.

te en Godsdienfliie Julianus. , . ^n.

IV. Hy quam op de grenfen van lUyricüm ontrent den herfft, wan- voorral^

neer de wijn-lefing reeds voor-by was, en egter fag men thans C^j ae •

wijngaarden weder nieuwe loten maken , en vol fiiüre druyven , en (^lo

mijn Schrijver verhaald) daar vielen ter felver^ijd verfcheyden drup-

{.V) Zomr. Annd. Tom. ..p. lo. (x) Lih. Taneg. Jul.p 242. Orat. vro Ariftoph.

p. 217. t^td. Zoz.. ibtd. p. yir. Mamert. Paneg. Jul p. 5^ ij) Epf.j^. p. 182.

Liban. eptt. ,« Jul. nee. p. 288. (4) Demonli ChronoL Gr. Ut. 4. Combef. edit.

iib, Ong. C.P.p.i^. (b) Sozj)m. lih. 5 . c. i-p- S^o-
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pels op den rok van Julmms , en die van fijne krijgs-knegten , welke
elk dc gcdaanre kregen van een kruys j van beyde maakte hy fodanigen
.lytlegging, dat bet eene was een uytwerking van een groote verandering.

Conftantius en hct andcre een voor-looper van eenig goed geluk. In Thracien ge-

komen zijnde, bragt men hem de tijding dat Conftantius in Cilicien,
als hy hem met een groot leger te gemoet trok, geftorven was. Hy
hier door van fijn bekommernis, en de moeyte die hem te verwagten

Julianus ftond , verloft
, fette fijn togt na Conftantinopelen met allen fpoed voort

.

hy lijn intrede deed den ii. "December, des jaars CCCLXI, erncnCon-
^^^^ "j' mjh iniicue uecu ucn 11. uecewioer , aes jaars <^L.Ui.Al, en

ftantinope, Conftantïus plegtelijk hebbende doen begraven, begon hy de wereld te laten
len. fien, wat Religie hy voor had te omhelfenj hy gaf laftff) de Tempé-
denHey. opencn

,
de vervallene te verbeteren^ en nieuwe^daar'er geenc

coSnft
bouwen. Hy vernieuwde en herftelde derfelver voorregten

'en begiftigingen
:
waren ergens Tempelen afgebroken , en de bouwftoifen

derfelven van gemeene heden elders gebniykt , die daar fchuldig aan waren
wierden in de boete van een fekere fomme gelds geflagen^ welke dan
tot het maken van nieuwe^ volgens fijn bevel, hefteed wierd. Men
rigtte alom altaren op, en voerde weder alle Heydenfche Kerk-gebaren

,

plegtelijkheden en offerhanden in j fo dat men
, gelijk Ubanïus verhaald

nergens konde gaan , of men fag altaren , vuuren , bloed , reuk-
werk, opgaande rooken en Friefters, die buyten vreefe van verftooring
op hun ofteren paften. Men vierde op de hoogten en bergen de vier-
dagen met allerley foort van offerhanden , en maakte felfs het Keyfer-
lijke Falcys tot een Tempel , en een plaats van voorraad vooral 't geen tot

Noemd fig huji gewaanden güdsdienft van noden was. De Kcyfer nam fig de be-
Prieftcr.

neming en het Ampt van Opper-priefter (pontifex Maximui) aan(^)
welk hy met minder dan die van Keyfer fchatte : hy verfaakte fijn doop,'
en ontheyligde die met hunne bloedige plegtelijkheden , die hy fljelde
tegen dc wijfe van in de Chriften Kerk ingelijfd te worden. Het eer-
fte dat hy alle morgen deed, fo dra hy uyt fijn bed rees, was dc goden
te offeren. Hy gmg felfs op en neder, vertoonde fig alom daar men

Beloofd ofterde^ en fprak allen, die dat deeden, een moed in, en fchreef felfs

J^^J^^y'^^-
daar over aan alle fteden, die hy tot het Heydendom wift genegen te

gunfti" zijn , met belofte van hen alles , wat fy fouden begeeren , toe te' ftaan.

Op dit groote voorbeeld en verfekering van gunft des Keyfers
, wierden

de Heydencn in alle plaatfen ongemeen ftout, fo dat fe niet vernoeo-d
met hunne goddeloofe geheymen vryelijk te mogen plegen (é»), beo-o^-

over'^aout C ^i"*^^^" woefte menfchen op en neder loopende) de Chri-
cn baldadig ftenen te befchimpen en uyt te lagchen, en niet alleen haar, maar ook
wierden. hunne Religie op alle bedenkelijke wijfe, felfs ten fpot van alle man ,

bloot te ftellen: ja daar de Chriftenen met befcheyd hen binnens hnys
bejegenden ^ barfteden defe in verwoedheyt tegen defelve uyt ^ en
vielen onbefchoft op hen aan met flaan en ftooten, welk de Keyfer
alles met oogluyking aanfag. Kortom , hy herriep de Wetten , onlangs
tegen de Heydenfche bygelovigheden gemaakt j vernieuwde ^ en bevef-
tigde in tegendeel de oude Plakaten fijner Voorfaten^ voor defelve uyt-

Op wat gegeven. Het fal hier niet te onpas , en den Lefer mogelijk niet on-
rus|li"''''^^"gcnaamziin, dat ik hem een fchets toonevan devoornaamftemidde-
oogmcrk len van ")ultanus, tot fteun van het Heydendom, en onderdrukking
bcreyktc. Van den Chriftclijkcn godsdicnft , gcbruykt.

V. Voor

(e) Liban. Epitaph. in nee. Julian.-p. 291. De vita fuap. 41. Soz^om. ibid. c. 3- p. 1(^6.
Nadanz.. ubi fupr.p. 70. ^m. MarcelL lib. 21. p. 1611. (d) Liban, Qrat,S.p za^.
(e) Theod. lib. 3. c. 6. p, 129.
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V. Voor eerft Hy nam voor het Heydendom , en die het felve be- 1. Door

leden
, te hervormen, van groote vcrdorventheden te fuyveren , en'^^"'*^'"

veelc wijfè en treffelijke regelen en leerftukken , die hy onder de Chri-herHey-
ftenen gemerkt had, in te voeren. De gebreken en fotternyen van de'^^"'^^"^'

Heydeniche wereld waren fo figtbaar , en fo menigmaal door de Chriftenen dat feer

ontdekt, dat fe open lagen voor het ooge van alle man. Geen midder^f"'^'^'^
wift hy, om fijn Religie eenigfins wederom te doen agten^ dan 't geen
in defelve fo grooten aanftoot en ergernis gaf, weg te nemen , en in plaats
van dien 't geen beter en treïfelijker was in te voeren : tot dien eynde wat hy tot

drong hy met grooten ernft en drift daar op
^ „ Dat (ƒ) de Overhc-^^'^n eynde

3, den foiiden forge dragen^ ten eynde de menfchen regtveerdig en na de^^^*"^^^'

3, Wetten leefden, en fig ontrent de goden godvrugtig , en ontrent devanalic,
35 menfchen vriendelijk en gedienftig droegen, en fy de menfchen foii-

35 den beftraffen, enkelijk om hen te verbeteren ^ en hen in hunne behoef-
35tigheden te hulp te komen, gelijk de goden ontrent ons doen, nadien
„dat de befte en voortreffelijkfte hoedanigheyt en deugd is^ en wy daar
„door meer dan door iets anders de gunft der goden verkrijgen , die
„geen behagen hebben in icts^ dan in 't 2;een met hun eygen natuur
„meeft over-eén komt, en fulks fekerlijk fullen beloonen, fo dat door
„milddadigheyt noit iemand is arm geworden^ en hy felfs menigmaal
„ bevonden had , dat hoe hy op die wijfe meer had uytgegeven", hoe
55 hy meer van den hemel had weder gekregen j Dat onfe goed-dadigheyt
35 aan de armen niet moet nagelaten nog bepaald worden , gemerkt alle

„ menfchen j 't zy wy het fo willen of niet, onfe maagfchap^ en alle
3,uyt cene ftam nevens ons gefproten zijn en dat wy uyt dien hoofde
5,vcrpligt zijn mildadig mede te deelen tot behoefte van alle, felfs de
55 fnoodfte menfchen , en onfe grootfte vyanden

, ( gemerkt v/y de men-
ajfchen jcn niet hunne fonden , moeten te hulp komen) maar byfonderlijk
53 aan de goede en deugdfame. En elders (^) j „ Dat alle menfchen in
55 die gronden opgevoed ^ en door defe treffelijke beginfelen gedreven,
5, behoorden godvrugtig te zijn ontrent de goden , beleefd ontrent de men-
55ichen, kuys en gematigd ontrent henfelven, fig befig te houden inal-

55^6 pligten en oeffeningen van godsdienft, en byfonder dat fy altoos in

55 hunne gemoederen moeften levendig houden heylige en hooge gedag-
55 ten en bevattingen van de goden, met heyligheyt en eerbied na-

55 deren tot derfelver Tempelen , en hunne beelaen en gelijkeniffen fote
55eeren en aan te bidden 5 als of fy defelve voor hunne oogen fagcn:
55V/ant, feyde hy ^ wy moeten de altaren en beelden niet aanfien, als of
5)fe de goden felfs waren fwant de goden fijn in henfelven onligcha-
55melijk j en hebben geen offerhanden van noden} maar als tekenen en

55 verbeeldingen van de goddelijke tegenwoordigheyt , en als middelen
55 en werktuygen, door' welke wy hen onfe pligt van aanbidding ver-

55rigten konnen- „En^ /^i hy (h) , gemerkt niets fo feer de eer

3) en het belang van de Religie kan vaft ftellen j als een behoorlijk

,)Ontfag en eerbied ontrent die, welke de plegtelijkheden en dienften

ïjvan defelve bedienen en verrigten ^ fo oordeel ik ten hoogften redelijk

13 te zijn^ dat de Priefters geëerd worden nevens ^ of liever boven deenbyfon-

53 wereldlijke Overheden^ als zijnde huysgenooteii van den hemel, on- ^^"p^";/'''^'

„ter aller voorfpraken by de goden, en de middelen, door welke deikrs.

„ weldaden van de goden tot ons nederdalen : en daarom moeten fy , fo

55 lang fy fig als fodanige dragen j gehandeld worden met een eerbiedig-

sjheyt, die hen volgens hun' bediening toekomt, maar indien fy flordig

[E 2j ,,Cïl

(f) P-'-^tgm. Epijl.p. ^icf.o-c, (g) Ihid. p. ^]6,0^c. {h) Ihid.p. "jA^i.Crc,
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%n eodloos leven, afgeiet en uytgeworpen worden. En wat verder

vcrvotd hYri)i-„Die met fodanigen ampt bekleed zijn , moeten fig

als bor-cn ftcUen voor de eerc der goden, cn fig fo gedragen, dat hun
"
leven een affchrift en uytbeqlding zy van 't geenfy den menfchen pre-

"
diken cn ten dien eynde tot alle de daden en deelen van hunnen gods-

''diend komen met een groot ontfag en vrcefe, en fig onthouden met

, alleen van alle godloofe cn vuyle daden, maar ook vanfodanigewoor-

,'den, Cyi niet luyfteren na fodanige redenen) vanallederteleenonkuy-

, fche jokkernyen, cn van allen oneerlijken en onkuyfchen omgang.

Ook wilde hy , dat fy geen ydelc en beufelagtige boeken
,
nog eem-

, <rc onkuvfche fpeelen fouden lefen, maar fig ernftig bcfig houden in

'^hctonderfoekenvande Goddelijke Philofophie, als zijnde feer be-

,'quiam, om den menfchen een groot gevoelen van God in te prenten,

'en met gencgentheyt te doen leeren de lof-fangen, die ter eeren van

„de 2oden moeten gefongen worden, en aan welke fy, fo in t openbaar

als in 't hcymelijk , hunne gebeden moeten voordragen, ten minlten

"driemaal daags, dog in allen gevalle nooit minder dan des morgens en

''des avonds i Dat elk Priefter, die op fijn beurt de wagt heeft, fijn

"dienftvolkomelijk foude waarnemen, en niet wijken uyt den Tempel,

"maar overgeven tot philofophifche gedagten, en forgvuldige waar-
"
neminc? van geen die plaats vcrcyfchtj en dat fijn tijd verftreken en

''hy na huys gekeerd zijnde, met niemand dan met het befte enuytge-

,'foWe jTcfelfchap foude verkeeren, en felden de markten ,
regtplaatfen,

„of huyfen van Grooten, ten ware fijn ampt dat vereyfchte, ot de ar-

me en bchoefti9;e geholpen moeften worden, befoeken •, Uat ly uyt-

''caande fouden gekleed gaan met een eenvoudig en eerlijk kleed , dat

ecter onderfcheyden moeft zijn van 't geen ly geduurende hun bedie-

"
ning in den Tempel droegen j Dat fy om geene reden fouden komen

''opdefchouw-burgcn, of in hunne eygene huyfcn eenige vuyk en

onkuyfchc fpeelen of klugten vertoonen, alfo hywenfchte, datdelel-

"ve ceheel mogten creweeri zijn, maar gemerkt daar weynig hoop toe

"was, dat ten minften de Priefters fig van fulke vuyligheden moeften

"onthouden, cn dcfelve voor het gemeene volk overlaten en fovoor-

fictig in hun wandel en omgang zijn, dat fy geen gefelfchap of ge-

''

nfeeffchap hielden met een fpeelder danfe ,
of iemand, die tot het

fchouw-burg behoord, En ten laatften , dat men defelve in elke ftad

behoorde uyt te kiefenuytdebefte,godsdienftigfteen weldadigfteman-

"
nen , fondcr aan te fien of defelve rijk zijn , of arm

,
alfo dog in ful-

"
ken faak op geene uyterlijkheden gelet moet worderi, en het genoeg

"is, fevde hw, fo maar iemand godvrugtig ontrent de goden, en be-

"fchcYdenenmee-waarigontrentdemenichen is, t eerfte fou blijken , m-
"
dien^iy fijne huysgenooten , en alle die hem raken op het felve pad

"der frokligheyt aanvoerd, cn het laatfte , indien hy van t wcynige

"dat hv heeft, den armen en behoeftigen rijkelijk mededeeld enaanaU

"le waar hy kan, goed doet. Hier in nalatig te zijn, feyde hy , gaf

"den eodloofcn Galileërs gelcgcntheyt, om door hunne fonderhnge ge-

"dienfti-heYt en milddadigheyt hunne verderfeh)ke partye te verfter-

"kT en eerlijke Heydenen tot hunne godloosheyt over te halen.

"
VI^ Dit IS het kort begrijp van die treffelijke redeneering (fo veerer

no^van o'^rig is)^^^^^^^^ m g voorfchnjft hoe het Heydendom moeft

hervormt worden, en 't felve fo na als mogelijk fogt te doen over-een

komen met die loffelijke en verwonderlijke order en Icvens-rcgelen^door

(i) Ibid. p, 547.
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welke hy gefien had dat de Chriften Godsdienfl: voornamelijk m de we-

reld de overhand bekomen had, tot navolging van we ke hy (^) voor-Wat hyal

nam en poogde in alle fteden in te voeren fchoolen tot beter opvoedmg

van de ieiicrd , Kerken en Altaren van verfcheyden rang en voorregten,

lees-plaatfe^'n van fedelijke en befchouwende Godgeleerdheyt ,
gefette tij-

den en voorfchnften van over-hands te bidden, het gebruyk van boet-

doeningen Kerkelijke verbanningen, aalmoefeniers en gaft-huyfen voor

arme, kreupele en vreemdelingen, en,'c geen hy boven alles roemde , de

Kerkeliike brieven van getuygenis, gegeven door den Biffchop of be-

ftierder van een Kerk, door behulp van welke iemand van t eene land

reyfende in het ander fig verfekeren konde als hy dat getuyg-fchrifc

vertoonde, wel en beleefdelijk onthaald te fuUcn worden j welk alles hy

hertelijk aanprees in fijnen brief aan K^rfacius (/), die wy^ als fulks

wijdloopig behelfende, goed vinden hier in te voegen:

Aan A R s A c I u s ^ de Opper-Priefter van Galatia. sijobricf

aan Arfx'

cius.

DJt de Heydenfche Godsdienfl als nog fuiken voortgang met heeft ^

als wy wenfben en verwagt hadden, is de fchuld van dte dejelve

belijden en aan andere leeren. Het geen in opfigt op de goden reeds ge-

daan is, is heerlijk en ko'lelijk, en grooter dan wy hadden konnenwen-

fchen ofhoopen: want (:het zy met eerbiedigheyt van de regtveerdtg-

heyt der Goddelijke voorfienigheyt gefl^roken^ fuiken en fo grooten ver-

andering m Jo korten tijd in te voeren , is een grooter faak, dan eemg

tnenfcb nog onlangs foiide hebben derven wenjchen. IVat nu i dullen

wy hier mede ons geruft ftellen
en denken dat het nu alles wel ts

,
en

niet liever on[e oogen laten gaan op H geen de goddeloofe Religie der

Chriftenen fo voorjpoedig gemaakt heeft ? Ik meen hun beleefdheyt en

meewaardigheyt met de vreemdelingen , hunne neerflige forge ontrent

het begraven der dooden, en die geveyn/de ftatigheyt en deftigheyt , dte

fig in al hun omgang opdoet , die tk alle oordeel van ons behoorden ge-

oejfend te worden. Maar het is niet genoeg dat gy alleen fo doet ,
maar

alle de -'Fricfters m Galatten behoorden fodanige te zijn; en tot dien eyn-

de beweeg hen daar toe, enfetfe van hunne ^Prtefterltjke bediening af,

fo fy met met hunne vrouwen, kinderen en dienfiknegten fig beneerfttgen

om de goden te dienen, en toelaten dat hunne knegten, kinderen of vrou-

wen Guüleers zijn. die de goden veragten, en godloosheyt meerder ag-.

ten dan Qodsdienfi. Tiaar beneven , waarfchouw alle Trteflers ,
datjy

niet gaan na de fchouw-fpeelen, nog fitten drinken m de herbergen, nog

hen hegeven tot eenigfegt en gering ambagt ofhandehng. ^ee}hen,aie

u Qehoor Qeven, hun behoorlijke eer. maar die ongefeggelijk enhardnen-

kt blii ven
, werp die uyt. CMaak in alle fteden gafthuyfen ,

ten eynde

de behoeftige vreemdelingen, niet aüeen van de onfe, maar ook van an-

dere, aldaar de weldaad van onfe barmhertigheyt en mi ddadigheyt ge--

nieten mogen. Tot verval van de onkoften heb ik forggcdragen. want vt

heb geordonneerd dat jaarlijks in Galatia dertig duyjent ^«^^^^
^^^^fJ?

en feftig duyfent kannen mjn fullen worden uytgedeeld ,

''^''f',^^':^
een vijfde deel wil zezeven hebben aan de arme bediende, aie ae rrie-

flers apwagten, het overige fuU gy uytdeelen aan de arme en vreemde^

Itngrn: wLt het folde eL irootffLnde zijiu

deSden gaat beedelen , eï daar de r.^/M.?^^^
«^^^

^^^^^^^^^

O" ^p- Sozffm. ibid.p. 6i^*
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hunne i maar ook de onfe te hulp komen, onfe arme alleen van ons fou-
den verlaten , en naakt en hulpeloos gelaten worden. En daarom ver-
maan en onderrigt de Heydenen, dat fy tot den godsdienft mtldadig ge^
ven, en dat alle dorpen hunne eerftelïngen den goden opdragen. Gewen
haar tot defe foort van weldadïgheyt , en vertoon hen, dat fulks van
oude tijden by ons geoefend is : want Homenis voerd Eum.^iis dus
/prekende in

:

4 Stivov ocTifXccffB'otr Trpof yoi^ Aiog eiirlv óii^^vTig

TtyviTdi jj^ïTïpj}

fFelk ik aldus vertaal:

Zijt welkom vreemdeling, en houd het voor gewis.
Dat vreemde te verfmaan my ongeoorloft is

Al was hy nog fo quaad , want vreemde en arme lieden
Zijn tYaam van Jupiter. Ik fal u gaan aanbieden
Een kleyn dog vriendelijk onthaal

Tierhalven laat ons niet toelaten dat andere, die onfe 2odvru7ti^hedèfi
wtllen navolgen, den roem weg dragen boven ons, en wy door^ onfe Cor-
geloosheyt en verfuym ons felven ongeagt maken, en fchijnen onfe zod^
vrngtighcyt te verraden

, en als verbeurt te fetten. Het fal my tot by^
Jondere blijdfchapftrekkenjoikhoor.datgyditalomzmrtl^^ Ga feldeu
tenhuyfe van de Gouverneur

, maarfchrijfmenigmaalaan hem. Wanneer
dcjelve m eemge Jtad hun intrede doen, laat geen Triefter hem te ^e
moete uytgaan

j komen fe na een Tempel, laat een Triefter hem niet
verder dan aan het portaal te gcmoet gaan , en wanneer fy daar binnen
gekomen zijn, laat met toe, dat eenig amptenaar voor hem uyt^a, maar
laat die wil. hem volgen, want fo dra iemand fijne voeten over den
drempel van die plaats gefet heeft, fo is hy maar een gemeen man enmet meer dan andere. fVat u felven aangaat, gy hebt aldaar, gelijk
gy weet, alleen het gefag, dog dat moet geoefend worden na de godde-
lijke ordonnantiën. T>ie alleen j die waarlijk God dienen

, zijn de ze-
hoorfame , maar die hun werk maken van pragt en praal, zijn hovaar-
dig en met een ydele eerfugt befeten. Voor mijn deel, ik ben bereyd-
wtlltg die van Tefinus te helpen, beforg maar, dat fefg verfoenen en
de gunjl foeken van de moeder der goden-, dog fo fy daar in nalatig; zijn

,

{tillen fy niet alleenflrafbaar zijn , maar , V welk ik hen nietgaarnfoude
f'ggen, op hen ons misnoegen en gramfchap halen.

'O-J yuf fj.oi B-ifxig ig] noy.f^if.S/j, jj ihioti^av

Tiat is:

Ik agt het goddeloos , t'onthalen of te prijfen

Hen , die d'onfterfelijke goón geen eer bewijfen.

V?rmaan hen dan, indien Jy willen dat ik voor hen fbrg draag, dat fy
alle openbaarlijk de moeder der goden te voet vallen.

mSk^S'r P^^»*,^^^^
voorgenomen hervorming, en die hy, fo hy langer geleeft

n,e<ic:'jo2"^<^' ^"^^c" ^wjjfd grootelijks foude hebben voortgefet, hooptehy fijn

Religie
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Religie in de oogen der Chriftenen fo bevallig te maken, dat fe daar j^^'er'^niet

toe ligtelijk fouden konnen worden overgehaald , ten minden foude hy
die tegenwerpingen , die gemeenlijk tegen het Heydendom wierden in-

gebragtj geweerd en afgefneden hebben.

VIL Ten tweeden; Hy nam gelegentheden waar, om de Chriftenen
ten toon te ftellen , en hen nevens hun Religie belagchelijk en befpot- met de
telijk by de wereld te maken. Hy was een man van groot verftand, 't Schriftuur,

welk hy, als daar meeft heenen hellende, byforider gebruykte, om an-
dere te fteken en te befchimpen. Hy las de H. Schriften met geen an-
der oogmerk, dan om defelve te bcfpotten, of tegen te fpreeken. Hy
fogt de plaatfen , daar hy meende dat meeft op te feggen viel , welkc hy
dan eerft na fijn fm uytbreydde, en daar na befpotte^ en dan andere 3

om'er mede te lagchen^ voorftelde. Vond hy iets, daar een fchijn-
ftrijd in was , hy maakte daar een ware tegenftrijdigheyt van. Qiiam
hem ergens een vergrootende uytdrukking voor , hy kreet die voor gods-
laftering uyt , en wilde fulks uytfchrappen , als onover-een-komelijk
met^de oneyndige Wijsheyt. Hy fchimpte met de eenvoiidigheyt van ™«Je

de Apoftelen en Propheten, die hy befchreef als een deel onwetende en on- JiTpofte?
geleerde menfchen , die geen opvoeding altoos hadden , en by-na ner- len-

^ens van wiften , dan van hun ambagt en hanteering. Hy hekelde de-
elve by na in alle fijne fcnd-brieven , fin fchreef , in fijn togt tegen de
Perfianen, feven boeken tot wederlegging van de Chriftelijke Religie,
die naderhand grondig en ten vollen beantwoord zijn door den H. Cy-
rilius van Alexandrien. Wanneer hy t'eenigcr tijd fprak van cnfen Sa- Metchrï-

ligmaker , nooit gaf hy hem een ander naam , dan de Soon van Maria^
2hriftencn.

of de Galileer , en gebood door een byfondere wet {m) , dat de na-
volgers onfes Heeren, niet Chriftenen , maar Galïleérs fouden ge-
noemd worden , dwaaslijk fig felven inbeeldende , dat hy hen , een ver-

agten naam gevende
,
by de wereld hatelijk maken foude. De Keyferlij- ïkmyT

ke kruys-banier , die fijn oom met fuiken godvrugtigen meening , banier, en

en fo konftig en koftelijk gemaakt had, nam hy weg , en fl:elde een an- anjgrc""
derc in de plaats , waar in hy felfs fo door fchildery en andere uytbeel-
ding vertoond wierd , dat men Jupiter naafi: by hem fag van den he-
mel komen , en hem een kroon en het purper , beyde beduydende het

Keyferfchap^ aanbieden. Somtijds wicrd het ook fo vertoond , dat
CMars en C^ïercurius op hem het oog hadden , en de eene fcheen ge-

tuygenis te geven van fijn dapperheyt, en de ander van fijn welfpre-

kentheyt. Na fuiken voorbeeld voegden fig aanftonds fijn grootfte

amptenaren. Sijn oom Julianus (^o), die in het Ooften Stadhouder Eencn Ju-

was, in de Kerk der Chriflienen te Antiochien getreden zijnde, pifte peiiS! on".

tegen de Heylige Tafel , en gaf Euzoius , als hy hem daar over be- heyiigen

ftrafte^ een flag om fijne ooren. En fijn Ampt-genoot Felix , die dCgf^
'^^^

Keyferlijke fchatten in bewaring had, en ten gevalle van den Keyfer
fijn Chriftendom verfaakt had^ nam de koflelijke Avondmaals-fchotel,
en 't geen door de godvrugtighcyt der vorige Keyfers aan de Kerk ver-

eerd was, in fijne handen, en feyde fpottende, Ste dog, in wat fraay
^^y^^^

g^reedfchap en bekers , de Soon van C^laria bewaard word. Maar let wreekt,

met eenen op de regtveerdigheyt van de Goddelijke voorfienigheyt^ die

aanftonds defe godslafterlijke ongeloovige overviel. Julianus wierd

aangetaft met een elendige quaal , waar door fijne ingewanden verrotte-

den , fijn afgang uyt fijn godloofen mond lofte ,
veertig dagen dc on-

uyt-

("») Naz;tanz.. ihid. p.^i. {n) Idem ihtd. p. y-^.Soz.om.ubifupr.p.óii. (0) Theodor,

3. c. 12, 13.;?. 13.5. PhiloJ}. lik 7.C. 10- p. ^06.
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iiytfprekelijkftc pijn in fijne ingewanden had , en dus fijn rampfalige

fiel uytbraakte, na dat fijn vrouw, die een godvrugtige en deugdelijke

Ghriften was, hem geduurende fijn quaal, fijne fonden fo gevoeUghad
voor oogen gefield , dat hy den Keyfer liet bidden om den Chrift:enea

fijn gunfi: te bcwijfen. Felix had een fpoediger eynd, want een der

voornaamfl:e aderen in fijn ligchaam gebürfl:en zijnde, liep hem het bloed

tot fchrik en verbaaftheyt van alle die het fagen , ter keel en mond uyt^

en raakte alfo fijn bloed en leven te gelijk in min dan tien dagen quijt.

Maar om tot den Keyfet weder te keeren : hy bedagt alle gelegentheyt,

om al het geen eenige opfigt op het Chrifl:endom had te befpotten : tot

dien eynde was het dat hy , wetende hoe grooten cerbiedighcyt de
Ghrifi:enen de geheugenis van den grooten Qonftantinus , en niet te on-

iefchrïfft
'^^^ ' zijnde de eerfl:e geweeft die het Chrifl:endom openbaarlijk

Conftanti- voorfl:ond , toedroegen, by alle gelegentheyt gemelden Keyfer door-

Chrlftenen
^^'^^k

» gelijk hy dan ontrent het eynde van fijn fchimp-fchrift , Cafa-

fthandelijk. ^'^'j' genaamd, hem uytbeeld als een man, die baarblijkelijkaandevuyl-

fi:e wellufl: en godloosheyt fchuldig was, en niet ontfict hem metlafl:er-

ftukken niet min valfchelijk als fchandelijk te bekladden. Ter felver

plaats befchreef hy de Chrifi:elijke Religie , als of fe niet anders dan een
toevlugt en fchuyl-plaats van fchelmen en boos-wigten was , alwaar de
fnoodfl:e menfchen konden veyligtzijn , en die aan de allergruwelijkfl:e mis-

daden fchuldig waren , op een geringe en beufelagtige boetdoening , toties

quoties , t\*lkens in een oogenblik konden gereynigd en gefuyverd worden.

Dit oordeelde hy moefl: noodfakelijk de Chrifi:clijke Religie by alle wij-

fe , en mannen van oordeel doen wan-agten en belagchelijk maken , en
bequaam , om , fo'er de Chrifl:enen niet door afgetrokken wierden , ten

minfl:en de Heydenen in hun Religie te bevefl:igen.

3. Door het VUL Ten derden-^ Hy poogde door alle middelen de Chrifl:enen in

kendeT'*"
ouderfpit te brengen , hun magt te breken , en hun belang tegen te

Chriftenen. gaan. Tot dien eynde floot hy voor eerft defelve uyt alle plaatfen van

J;^g^yjy"*cer en gefag(/), en bragt hen tot die engte, dat fe den goden moeften

aiiebedie- O fteten , of huu bediening affl:aanj en fig voor altoos van alle burger-
ningen.

lijj^g ampten ontbloot fien. Deden fy het eerfl:e, fo had hy fijn oog-

merk, en fy moeften het verwijt hooren, datfe hunne bedieningen he-

ver hadden , dan hun geweten ^ cn van een ydele eere meer werk maak-

ten j dan van hun Religie i
ftonden fy aan de andere fijde hunne bedie-

ningen af, foontlaftte hy fig van fo veele magtige en voor hem gevaar-

lijke vyanden, die een aanhang maken, fijn oogmerken tegen gaan, of

ten minften de gemeene Chriftenen , om na hun voorbeeld de Chrifte-

lijke Religie vafter aan te kleven , aanfetten konden. Op fuiken voor-

ft:el , onder andere , ftond Valentïnianus , die naderhand Keyfer wierd,

fijn ampt van Overfte, over 't eene gedeelte van des Keyfers lijf-

wagt , edelmoedig af , en wilde liever het vonnis van uytbanning

afwagten , dan de minfte fchijn geven van de afgodery te omhel-

fen, daar van wy breeder op fijn plaats fullen ophalen j dog dat alleen

vernoegdc '^julianus niet , maar hy deed niet alleen alle die onder de

regeering der voorgaande Keyfers Heydenfche altaren afgebroken , Tem-
pelen om-ver geworpen , derfelver cicraad weggenomen , of iets dierge-

lijks gedaan hadden , van hunne eer-ampten affetten , en hen hunne

voorregten benemen, maar liet felfs toe, dat defelve befchuldigd, ver-

oordeeld en met de dood geftraft wierden , in welken gevalle menig-

maal een bloote befchuldiging voor genoegfaam bewijs verftrekte. len

tweedm

(p) Sqz* lih. "i'C. i%.p.6ii.Chryf.homil.injHvm.C^ Max.T. i.p,^^6.
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tweeden
i eyfchte hy hen by defe of gene gelegentheyt onredelijke fom-^.Hcndooc

men gelds af, op dat fy verarmd zijnde^ te ligtcr na de fterke verfoe-
|^j[f^"gj-

king van afval liiyfteren^ of te minder gelegentheyt hebben mogten^verarmei^

om iets tegen den burgerlijken Staat te ondernemen. Hier van daan qua-

men'er onder fijn regeering fo veele vonnifTen van boeten
,
vergoeding , en

verbeurtmaking der goederen,\vaar toe de minfte argwaan reden genoeg gaf.

Die maar verdagt was figfelven , door iets dat de Heydenfche Tempe-
len had toebehoord, te hebben verrijkt, wierd aanftonds gebragt voor

deregt-bank, en, 't zy met regt ofonregt, gedwongen dat weder uyt te

keeren , en die maar het minfte fchuldig was aan iets dat na muytery
en oproer leek, mogt wel denken ^ dat hy het fekerlijk met fijn beurs

foude moeten goed maken. Dus was het ten tijde , als de Ariancn te gevoegd

EdefTa^^} op een onbefonnen wijfe de Valentïntaanjche Ketters waren
op het lijf gevallen, want hy ley aanftonds fijn hand op den voorraad ichimpia^

en den fchat van die Kerk, die hy fijne foldaten ten beften gaf, en op 8°"*

de landeryen, die hy tot fijn eygen gebruyk nafignam, terwijl hy , met
hen fpottende , feyde fulks maar te doen , om die koftelijke Wet van hun
Religie te voldoen^ hen te ontlaften van hun laft, ten eynde fy te ge-

makkelijker hemelwaards gaan konden, en op dat fy arm gemaakt zijn-

de , mogten wijs worden , en niet te kort fchieten aan dat hemelfch Ko-
ningkrijk , daar fy fo feer na verlangden : maar niets was'er dat hem
hier meer toe diende , dan fijnen oorlog tegens Perfien j want op dien naam
verfamelde hy ontelbare fchatten (r) , ftellende een hoofd-geld op alle

,

die de goden weygerden te offeren, welk fonder oogluyking fcherp

wicrd ingevorderd , felfs van die , welke niets om te betalen hadden : en
wanneer de Chriftenen by hem over 't geweld en onregt , ^t welk in dat ge-

val hen van de Gouverneurs der Provinciën wierd aangedaan, klaagden ^

quam hun hoop van verbetering op dit fchimpig befcheyd uyt : 'T)we

ChriBus
, feyde hy , heeft u een ÏV?^ gegeven , dat gy fonregt lijden-

de fulks kloekmoedig moet verdragen^ en dat gy onderdrukt enveronge-
lijkt zijnde^ niet fult tegenffreken. Ten derden poogde hy hen onder ^.verdedd^

malkanderen te verwerren, en tegen eikanderen te doen aanloopen , op heden on-

dat hy door hunne handen fijn werk mogt uytvoeren. De loofe Vorft
was niet onkundig van de oude ftok regel: T)ivide & impera: Ver-

deeld en regeerd ; en daarom maakte hy de eene gaande tegen den an-

deren , op dat fy dus doende t'famen mogten verlooren gaan : hem was
niet onbekend , dat'er onder hen groote verdeeldheden waren ; dat'er

ten tijde fijner Voorfaten onverfoenlijke vyandfchappen tuflchen de par-

tyen waren geweeft; dat die bittere twiften en hevigheden nog niet wa- Hy herri^-p

ren vergeten, ja dat fy defelve ligtelijk wederom , en mogelijk met
fcherper driften dan te voren hervatten foude : uyt dien hoofde riep hy, fchoppea.

fo dra hy tot de kroon gekomen was , de gebannene Biflchoppen te rug (j) ,

en gaf hen verlof, om tot hunne ftoelen weder te keeren, die hy wift on^^'^^^t

dat de andere, die in hun plaats gekomen waren, niet gemakkelijk fou- met wat

den overgeven. Het is wel waar^ dat hy, om hemfelven den naam en oogmerk,

toem van een wijs en barmhertig Prins te verkrijgen , de Bifi^choppen

met hun Gemeynte ten hoof ontbood , hen tot eendragt drong , en ver-

maande de vryheyt van hun Godsdienft met vrede te gebruyken , maar

daar fchool wat anders onder: want, gelijk fijn eygen Hiftorie-fchrij-

ver(0 bekend, dus maakte hy de twiften weder levendig, en gaf een

open deur tot verwijdering en voortfettini:^ van hunne onluften, teneyn-

^[FJ de

(9) jHlian. Epifi. 43. p. 196. (r) Niceph. lih. lo. c. 24. 53. (s) Soz.om. lib. 5.

^' 6\ I. Philoft. lik 7. c. 4.p. ^04. (O ^mm. MarceU. Itb. ii.f.
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de fy onbequaam mogten worden , om in eenigc gevaerlijke en fchade-

lijke verbinteniflcn t'famen te rotten. Dit was een ftreek, die hy ver-

fekerd was een gewenfcht gevolg te fiiUen hebben , gemerkt hy door

ondervinding ( feyd gemelde Schrijver , en , indien het waar was , tot

der Chnftenen fchande) bevonden had, dat geen foort van wilde hee-

ften den menfchen fo fchadelijk waren , dan de Chriftenen fomtijds wa-

Hy gaf een ren tegen eikanderen. Het was ter felver tijd, en ten felven eynde , dat

vf^iKytaan^y
insgelijks aan alle foort van Ketteren vryheyt gaf ^ en byfonder fchreef

l]\c Ket. hy aan tyl'êtms , de voorftander en het hoofd van de Eunomiaanfche (v)
icrs. fc6te, dien hy niet alleen toeliet te hiiys te komen, maar pp fijn koften

ten Hoof ontbood, die dan^ op dat ik dat ter loops aantekene, fo dra

niet was weder gekeerd (x), of die van fijn aanhang vielen hem toe^

en maakten hem Biflchop j felfs fchreef Eudoxius ,
Biflchop van Con-

ftantinopelen , voor hem aan Euzo'ms, BifTchop van Antiochien, die

een vergadering van negen Biflchoppen gemaakt hebbende ^ als door een

Synodaal beftiiyt alle de handelingen , die tegen K^'ètïus waren opge-

fteld , en byfonder die van de laatfte algemeene Kerk-vergadering te

Conftantinopelen , vernietigden. Dcfe gunft bewees de Keyfer niet al-

leen aan ^yfëtrns , maar hy beval felfs Eleujms , Biflchop van Cyzi-
cum (y) de Kerk der Novatianen , die hy te voren afgeworpen had , op
fijn eygen koften te herboiiv/cn, met bedreyging van een fware boeteen
ftraf j indien hy fiilks binnen den tijd van twee maanden niet te werk
ftelde. Insgelijks gaf hy een bevel uyt , om dQ^JonatiJien een

fede van menfchen, die byfonder tot twiftenenverfchillen genegen wa-
ren , in hunne vryheden , inkomften en 't befit hunner Kerken te her-

ftellen. Wat droevige uytwerkingen defe algemeene toelating van alle

foort van ketteren in de Chriften wereld veroorfaakt heeft, behoefd

hem , die de Kerkelijke gefchiedeniflen van die tijd gelefen heeft , niet

gefegd te worden.

^ i5oor iX. Ten vierden
'y Hoewel hy felfs geen openbare vervolging tegen

vervolging de Chriftenen aanfleldcj egter liet hy toe, dat het andere deeden. ifly

Seo"^^ was ongemeen géfet om den naam van een regtveerdig en goedertieren

maar toetc yorft te hebben , en wift daar geen gereeder middel en bequamer weg
toe , dan met fijne bekende partyen beleefdelijk en fagtelijk te hande-

Hy roemde len. Hietom rocmde hy meer als ccns (^) , dat hy den Galileërs fo
opfijngoc- yeei goedheyt bewefen had, meer dan fy (Heydenen) van hen ten tij-
dernereat-

^-^^^ voorfatcn gcnotcn hadden 5 dat fy nu in plaats van gebannen

t'huys geroepen wierden > in plaats van gevankenis vryheyt genoo-

•tenj in plaats van geplonderd te worden, hunne reeds verbeurde goe-

deren door Keyferlijke laft weder kregen ; dat hy niemand van hen an-

ders , dan na de Wetten en de regelen van regtveerdigheyt had laten

geeflelen , flaan of ter dood overgeven > en dat het quaadftc ^ dat hy

hen , niet tegenftaande fy door hun dwaasheyt en raferny alles by-na in

't war gefmeten hadden., gedaan had^ was dat hy na fijn vryheyt en

<Toedvinden ,
goede en godvrugtige menfchen voor hen had voorgetrok-

ken : en 't is een van fijne grootfte Voorfpraken {U) , die breed op
geeft j dat hy de valfche (daar door verftaande de Chriftelijke} Reli-

gie niet te vuur en te fweerd vervolgde , of iemand door pijn of wreed-

heyt van defelve aftrok >
dog dat moet, om de waarheyt te feggen^

verftaan worden van fijn gedrag in 't gemeen, en van 't geen hy bUjke-

üjk

(v) Epifl. V . I <>4. (x) Philofl. lih. 7- 5 6.^. 504. (;) Socrat. lih. ^^.c.ii.f.i^-^.

(z.) Cnd.Theod.lib. 16. Leg. -^S.C^Gothofr. Comment, {a) Efifl. j.p.izo.L l l.p.zil .

(h) Liban. Epit. Jul.p. 2^0.
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lijk deed, fonder op fijne lagen en loosheden te letten. Daar beneven Sag dat
merkte hy

, dat alle wegen van woede, dwang en wrcedheyt nooit fijnY'""''^^""
oogmerk foude voldoen, dat hy wel de wereld in vier en vlam kondeheaSir
letten, maar de Chriftenen nooit uyt de wereld foude konnen drijven, '^^P'"'

of dwingen van fijn gevoelen te zijn, en dat hun Religie wel kondeee-
Ichud worden , maar dat fe dan ook dieper wortelen fchieten foudeHy had waargenomen (r) , dat fijne Heydenfche Voorfiten oncrelukki-
ge uytflagen gehad hadden , doordien fy met hunne bloedige wetten
en ftrenge handelingen fo verreafwaren van deChriftelijke Relicrieuvtte
dooven, dat defelve in tegendeel fig te meer de geheele wereld over had
verfpreydi dat het veld der Kerken nooit vrugtbaarder geweeft was dan
wanneer het met het bloed der Martelaren bevogtigd was en dat defel
ve hoe fe meer geknot en afgemaayd wierden

, talrijker opfchooten.
„Oroote en edelmoedige fielen laten door tegenftand niet ligt hun moed
5,fakken

,
maar worden daar door te man-moediger en onbefchroomder.Hy wift ,
dat de Chriftenen in alle fmaad en wreedheyt , die hen

wierd aangedaan, hadden konnen loopen na de pijnbank en hetfweerd,
na de brandpaal en de vlam , en menigmaal hunne vervolcrerso-enoeg had-
den te doen gehad, om hen van de dood-ftraf, daar fy na haakten, te
bevrijden en dat het volk niet anders konde dan onderfoeken, roemen
en omhelfen die Religie, welke hare belijders fodanig konde fterken , en
luiken kloekmoedigheyt inboefemen, dat fe felfs konden fegepralen in
midden van fodanigen lijden en fmerteii, welk de menfchelijke natuur on
mogelijk foude hebben konnen uytftaan. Hy fag dat'er alsnog de fclve geeft
was, en dat de Chriftenen niet min gereed waren, dan hunne vyanden,
en, om lijne eygene woorden te gebruyken

, fo hen maar gele^entheyt
gegeven wierd, {niet anders als byen na hare korven vliegen) fouden
Loopen tot het martelaarfchap. Maar hy fneed hen defe we^ af, en^""^'^^"
gunde hen de eere niet van het martelaarfchap

, die fy fo ern fti| begeer- d?nna:rden, en hoger agtten dan alle gemakken van dit leven, of al het cfenot van Marte-

en voordeel van defe tegenwoordige wereld, ja wanneer iemand gedood
wordende nog de Chriftelijke Religie voorfprak, gebood hy , dat men
delelve den naam met moeft geven van Martelaars , maar oordeelen dat fy
met gedood wierden ter fake van hun Religie, maar om eenige andere
misdaad. Om defe redenen ley hy alle gedagten van een openbare en
algemeene vervolging af , als vreefende, dat hy daar door hemfelven en^^^""^
die van fijn godsdienft te hatelijker, en de Chriftenen te grooter en aan- buitenaf
lienhjker maken foude. Egter liet hy, al gaf hy geen openbare laft tot ^'"'If
vervolging, de Gouverneurs en Bevelhebbers toe met hen om te fprin- SSiftenca
gen naar hen goed dagt, byfonder in plaatfen die wat verder van het Hof
at lagen

, die dan niet traag waren om hun magt en gefag te werk tewïjfcf
Itellen. Defe verftonden feer wel hun meefters meening, en konden uyt
leker voorval afmeten wat hy van diergelijke foude oordeelen. Het ge-
beurde dat op fekeren tijd hem geklaagd wierd over het geweld , dat
den Chriftenen te Cefareén van de Heydenen wierd aangedaan {d^ ,

Waar op hy niet anders antwoordde dan, Wat faak is dat , A^iteen Hey^
den meefter is over tien Galtleërs^ Dus was het , niet tegenftaande de al-
gemeene vryheyt den inwoonderen des Rijks vergunt , een benauwden
tijd, byfonder in fommige Geweften , alwaar de Stadhouders alle beden-
kelijke wreedheyt tegen de Chriftenen in hun goed en bloed te werk
ftelden

,
en alle baldadigheyt en geweld oeffenden aan derfelver Gods-

[F 2] dienft,

^^-^
-F^/yf^fl' Soz,om. ibid.c. 4. p. 599 Nadanz., ubifupr. p. 72. {d) Naz.ianz..
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dienft , Kerken en Kerk-gewoontens. Het foude niet ongemakkelijk

zijn, daar van een breed verflag te geven, ten ware fulks beter in een

Martelaars-boek , dan in een inleyding pafte. Theodoretus (e) heeft'er

eenige weynige en wel de merkelijkfte van verfameld^ by wicn de lefer

Eiifa'sen defclvc kan vinden. Selfs waren ie niet vernoegd met het mishandelen

johannis ^ler Icvendigen , hun woede ftrckte fig overdedooden iiyt. Onder andc-

wTcrdc'n" re groeven ly het gebeente van den Propheet El/fa, en den dooper jfo-

ITcrbmd. hamiesop{f) ,
beydc begraven te Samaria , die fy , met de beenderen der

heeften vermengd hebbende , tot aflche verbrandden , en die affche in de

wind ftrooiden.

j.. Door het X. Teu vijfdeu j Hy poogde hunne BifTchoppen en alle Kerkelijke
weeren der

pgj-foj^en moedcloos te maken en te weercn. Dit is een oude trek gc-

pcu*!"^^* weeft, en ten allen tijden dapper aangeraden en ondernomen door den

Een oude cj^ooten vyand van het menfchelijk gellagt : konde maar de Wolf de

looshcyt Schapen wijs maken, dat fe geen herder van noden hadden , hy had wat

IndeS' l^cgeerde. De Clergie is altijd een groot hartfweer geweeft voor men-

ChrX'"' fchen van verderfelijke en Atheïftifche gronden , doordien die Kerke-

lijken fig dapper tegen hunne godloofe voornemens aankanteden , en met
geen goede oogen wilden aanfien, dat de wereld met godloosheyt en

ongodiftery overlopen , en de fielen , hen toevertrouwd , dus verleyd en ver-

raden fouden worden. Dit , wat men ook mogt voorwenden , is de grond en

oorfprongk, waar uy t ooit ofooit al de fpijt en boosheyt,hen door menfchen

van verkeerde finnen aangedaan ,
gefprooten is, en die hen tot heden toe met

alle hatelijke namen en verwijtelijke befchrijvingen , door de ondankbare en

Tewerk vcrdorvene wereld , heeft doen bekladden. Julianus (^g) gafvoor, dat
gdicid var» Kerkdijken fo hard viel, op dat fy het volk niet oproerig fouden
J"ii^""^-

j^^^i^en . maar 't was in der daad, om fig van hen te ontflaan , op dat

Met wat het volk door het miflen hunner leeraren foude ontbloot worden van alk
oogm:ï^'

middelen der onderwijfing en de Goddelijke kragt en verpligting der bond-

tckenen , en dus allenxkens geraken in een onwetentheyt en onverfchillig-

heyt van hun Religie , in welken gevalle fy dan fouden bequaam wefen ,om
alles wat hen wierd voorgehouden aan te nemen ; want neemt de kaars

weg, en de duyfternis fal volgen j Slaat den herder ^ en defchafender

Hoehytot kudde fulkn verpoott worden. Om dit fijn oogmerk te bereyken , tafttc

dieneyndc ^y eerft (/^) hun inkomfteu aan, en ontnam hen het toegeleyde koornj

hand^We. vervolgens fchafte hy hunne vryheden af, en, daar fy door de gunft van

de voorgaande Vorften vry waren van hof-dienften , trok die wetten in,

en onderwierp hen, nevens andere^ alle de dienften en laften van de bur-

crerlijke hoven, byfonder wanneer iemand van hen een der genaamde

Curialen geweeft wasj dog dat alles niet helpende, poogde hy door loos-

heyt of geweld de felve te verdrijven. Te Antiochien wierden de Ker-

ken gefloten , hun gereedfchap en Kerkelijke inkomften hen ontnomen,

en in 's Lands fchat-kift opgefloten^ en de Clergie gedwongen te ver-

trekken : even fo ging het te Cyzicum , daar nogtans geen de minftc

fchijn van oproer was. Hy bedreygde Titus den BifTchop van Boftra (i)

dat, fo aldaar eenig oproer ontftond , hy de fchuld daar van op hem en

fijn Clero^ie wilde leggen: als nu de BifTchop , om hemfelven te fuy-

veren, fijn verantwoording te Hoof fond , en den Keyfer verfekcrde,

dat

{s) Lib. ^. c. 7. p. 129, 150. er cap. I7> 28, 19. (ƒ) Phihfi. lib, 7. 5°?»

Niceph. lib. 10. c. 1 3. 3 2. Rufin. lib. 2. c. 28. p. 258. (g) Soz.om. lib. 5. c. 1 5. p.

6 1 6, fulian. Epifl. 5 2. 2 5 2. {h) Soxjom. loc. cit. p. 600. Philofl. lib. 7- 4* ^i^f

Cod. Tbeod. lib. 12. Tit. i. Leg. 50. Ub. 13. Ttt. i. Leg. 4. (») S<^z.om, fbid. p,

616. Cr fHlian. Epifl, cit.
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dat de Chriftcnen aldaar, al waren fy tal-rijker^ egter in goede eendragC

onder fijn beleyd leefden, fchrcef dc Keyfer daar over aan de ftad, ge-

vende aan de woorden van gemelden brief een vuylen cn hatelijken fin,

als of daar niet anders in te vinden was, dan een boosaardige befchim-

ping van hen , en vermaande de Overigheyt dier plaats , hem , als een

gemeenen vyand en lafteraar^ uyt hun ftad te bannen. Elders ging het

fo VQv(k), dat fe defelve in de gevangenis wierpen, en allerley pijn en

Imerte aandeden.

XI. Ten fesden % Hy hielp en bevorderde , in fpijt en weerwil deró.Doorhct

Chriftenen, op alle manieren de Joden, waar in wy een baarblijkelijkbegjfti-

voorbeeld hebben, hoe ver de boosheyt haarfelven, om haar oogmerk

te bereyken, wringen en buygen kan. Julianus had geen minder haat

tegen de Joden, dan tegen de Chriftenenj enegter, wanneer hy merk-

te dat fe hem tot fijn oogmerk konden dienftig zijn, fprak hy met

teerhertigheyt van hen, beklaagde hunnen elendigen en kommerlijken ftaat,

verfogt hunne gebeden in fijnen oorlog tegen de Perfiancn , fteldehenvan

de opgeleyde fchatting vry, en porde hen aan tot het herbouwen van

hunnen Tempel , het weder-opregten van hunne altaren , en het weder in-

voeren van hunne offerhanden , en de plegtelijkheden van hunnen gods-

dicnft, tot welken eynde hy hen een laft-brief toefond , de onkoften

tot dat werk uyt 's lands beurs deed betalen ,
Amptenaren aanfteldc,om

opfigt daar over te hebben^ en beval den Stadhouder van die Provincie

hen daar in behulpig te zijn. Twee dingen had hy daar byfonder me- wathy

de voor: eerfl , dat hy de Joden dus aan fig verpligtende , beter gele-

gentheyt meende te hebben, om defelve tot fijn Religie over te bren-

gen, of, hoe het ook mogt uytvallen, hen een ongeneeslijke doorn te

doen zijn in de fijde der Chriftenen. Hy wift wat een verouderdenen

onverfoenelijken haat de Joden hadden tegen de Chriftenen, en voedde

mi in figfelven die hoop, dat hy, geftijft met de Keyferlijke magt,

defelve niet alleen befpotten en uytjouwen , maar onderdrukken , onder

de voet treden, en met het uyterfte geweld van eenontemmelijkenen

vinnigen iever vervolgen fouden. Ten tweeden hy hoopte door het

herftellen van dien Tempel, en het weder invoeren van den Wettifchen

Godsdienft, de wereld te doen ficn, dat onfen Sahgmaker , voorfeg-

gende, dat die Kerk en Staat onherftellijk foude vernietigd worden,

een bedrieger en valfch Propheet was. Dus wierd het werk met allen ^Herbou.

mopjeliiken fpoeden drift begonnen, en men fprak met dan van vreugde jen Tem-

en fege-pralenj ondertuffchen verbrak den hemel het geheele yoorne- pd te
j^^^^^^

men, en de werk-lieden wierden door veele klare en wonderlijke blij-,3„G„d

ken van de Goddelijke wraak genoodfaakt het werk te ftaken , en den wonderlik

moed , van verder te konnen bouwen , op te geven en dus wierd het geen s

de Keyfer tot onderdrukking der Chriftelijke Religie voor had
,
een

middel tot uytbreyding van defelve, fo dat daar door een merkelijk

groot getal loden tot het Chriften Geloof overquam. De byfonder-

heden van dat alles hebben wy wijdloopig opgehaald in het leven van

den H. C)^^^^^, Biflchop van Jeriifalem.
,^ ^nH<-r „

XII. Tenfevenden-, Hy poogde alle menfchelijke geW^^^^

de Chriftenen te fteuyten en te weeren, als wel metende dat onwe-^^^^^J

tendheyt natuurlijk de weg tot woeftheyt en g^/loosheyt baand

,

toe hy een Wet Laakte dat niemand tot Leeraar van eem^^^^^^^^

en wctenfchap in eenige 'plaats foude worden aangefteld ten fy hy door

langduurige oeffeningV^aar toe had bequaam gemaakt, en na nauw-

(K) So^om.ihid.p.6oo, (/)
Od.Thc^d,hh,i^*tif,l,le^.')'p'30.
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keurig onderfock van de Regenten der ftad, en toeftemming van d«
voornaamfte onder hen ware goed gekeurd, waar toe dan eerft fijn oor-
deel mocft vcrfogt worden. Daar beneven verbood hy de Chriftene
fchool-meeftcrs (jn) hunne leerhngen eenige geleerdheyt der Heydenen
te leeraren

,
de kinderen in derfelver konften en wetenfchappen te on-

derwijlen en aan te queeken, of hen derfelver Boeken voor telefen,
welk fijn eygcn Hiftorie-fchrijver (n) meer dan eens befchrijft als een
onredehjk en wreed bevel , dat weerdig is met een eeuwig ftil-fwiigen

rrir^'^''^'"'^
te worden: hier door poogde hy domheyt en onwetendheyt

mm. ^"^^^"^ <ie Chriftenen ui te voeren, en defelve alfo bequaam te maken
om allen indruk van hem of fijnentwegen te ontfangen ; te beletten dat
de Jeugd, by de Chriftenen fchool gaande, foude van hen voor-ingeno-
men worden

^ dic van fijn Religie te beter tegen de Chriftenen in het
twilt-rede,nen te doen beftaan, of ten minften de Chriftenen de bequaam-
heyt te benemen om den Heydene^ te antwoorden, en fig voor derfel-
ver bedriegelijke redeneeringen, valfche en loofe inkruypingen te wan-
ten: opdatwy, feydehy(ö), anderfins niet met onfe enen pijlen wor^
den doorjchooten, en fy met ons geweer voorfien ons metonfeeyzenewa^
penen beoorlogen Hy oordeelde {p) , dat de geleerdheyt en fchriften
der Heydenen het eygen goed waren van hen, die de goden aanbaden
derfelver godsdienft, daar van in defelve gehandeld word, aannamen

-

dat den Chriftenen fulks alles onnodig was, als die in een domme on-
wetendheyt waren opgevoed, doordien het kort begrijp van al hun leer-
Itukken is n.Ve-.o-ov, Geloof\ en meer nietj en dat hy door fijn verbod
met anders deed dan de geftolene goederen opfoeken , en aan de reete

'lnZ\^^
7'"^^^^^^^ S^^^"- Maar dit was , de faak felfs ingefien zim-

v^orne. ^^^^ ^"^^"^^ voomemeu
, gemerkt hy dus doende hen wel kondc

men. beletten cierlijk^ en met aangenaamheyt te fpreken^ maar niet het fpre
ken van de waarheyt, nadien die kragtig was^ doordrong, en haarfel
ven een weg baande, niet teo;enftaande al het geen men daar teo-en voor-
nam of te werk ftelde: felfs wicrden hier Aoor Nazianzenus , en de
X^tQ Kyipoütnarigen aangefpoord, om door hunne finrijkegedigten , en
cierlijke redenen het ontbeeren van Heydenfche Schrijvers te vergoeden
gelijk wy elders hebben aangemerkt.

8. Door het XIII. Ten dchtften ; Hy eerde, omhelsde, en beloonde de Wits
geTdef'" g^^^'^»' die hy oordeelde de Chriftelijke Rehgie kragtieft te
Heyden. kouncn tegen gaan en wederleggen , meer dan iemand. Het was hem
geèrerom S^^" ^^^^V" verdriet te fien, dat het Chriften Geloof fo wijd uytge-
regende breyd

, fo wel geworteld^ en in fo veele Boeken fo deftig verdedigd

SrT" ^.^^klaard was
, en ontfag fig niet te feggen {q) fijn hertelijke wenfch

ven. ^y"' ^^^c fchriften van de leer der goddeloofe Galileërs uvc
de wereld gebannen waren: maar daar toe geen raad wetende, wakker-
de hy alle Sophiften

, Wijsgeeren en Redenaars, die hy konde vinden"
aan, om al hun verftand en bequaamheyt tegen hen aan te leggen, tot
welken eynde hy defelve in hunne landeryen en goederen herftelde en

Totwei
j^arlijkfe inkomften , byfondere voorregten , en al wat fy eenigfins

keneynde Van hcm wenfcheu of verwagten konden , toeftond. Hier door wierden

^\ooi
Schooien en genoodfchappen

, alle Hoven en hoeken vervuld met
gunffL- en onderwijfingen , met het doorftrijkcn en overhalen tegen en
wees. van de Chriftenen: hier door kreeg de Philofophifche ftudie neering,

en

H ;V^W ihid.p. 51. Soz.om. ibid.p. Ueodor.lih. ^cS.p.i.i. (n)Amm.
Marcell. hh. 21. p. ,616. Ub. z^.p. 16^6. (0) Ap. Theod. iLcit, Socr, Hb
f. iz.p. 104. {p) mzjanz.. ibid. Cr p. 5^7. (^) Epifi.^.p^ 122.
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en niemand was'er , die des Keyfers fm niet fogt te voldoen , hoewel'er

veele niet meer hadden van ^t geen een Philofooph maakt dan den phi-

lofophifchen mantel en rok. Hier van daan quam het (r) , dat'er van
dat flag fo veele aan het Hof quamen , dat het Paleys een i_y^cademie

(hooge leiïr-plaats } fcheen te zijn, want het krielde daar alom van
Wijsgeeren , Waarfeggers en Toveraars. Daar waren Jamblicus , Liba-
nius , C^laximus , Ecebolms, OribaJIus ^ en feer veel andere, die hy
als in fijn boefem ontfing, dien hy als geheyme Raden fijn meefte en
gewigtigfte voornemens ontdekte, volgens hun raad fijn faken beleydde,

met hen fijn ledige iiuren doorbragt, en t'onvrede was wanneer hy de-

felve niet ontrent fig had. Hy verfekerde fig , dat defe Mannen
, ( ge- weik een

merkt hen doorgaans de opvoeding van de jeiigd wierd toevertrouwd,
en fy het waren , die der menfchen gemoederen en gewetens regeerden
en bcfticrden ) fouden zijn fo veele gefwoorene vyanden van de Chrifte-
lijke Religie , die niet fouden nalaten alle hunne talenten en bequaam-
heden daar toe aan te leggen > en 't is feker , was het met vernuft ^ ge-
leerdheyt of welfprekendheyt te doen geweeft , hy foude defelve buy-
ten twijfel uyt de wereld gedreven hebben: maar het dwafe Gods is iogvm

wij[er dan de menfchen, en het fdvakke Gods is fterker dan de menfchen^°\Y^'
(God lagt met alle hunne treeken en loofe vonden), felfs maakt Godvfkvd.
de wijfe defèr wereld befchaamd (s).

XiV. Ten 7?egenden; Hy fogt door verfcheyden bedekte en loofe 9. Door het

vonden onvoorfigtige Chriftenen in de Heydenfche bygelovigheden ^^^^^J?^^^^

verftrikken, op dat fy eens onbcdagtfaam daar ingewikkeld zijnde , nen buyteö

geheel mogten overgehaald, of in hunne gewetens door nadenken van^^^oog-

't geen fy hadden gedaan ontruft, en de faak rugtbaar zijnde^ in hun
eer en goeden naam gekrenkt worden. Ecnige weynige ftaaltjens ful- Voorbeei-

Icn genoeg zijn, om ons dat te doen fien. Hy plaatfte gemeenlijk de^^j/*'^

beekeniilen (^) of fchilderyen van de Heydenfche goden naaft, ofagter
die van hemfelfs, op dat het volk fig volgens gewoonte buygende voor
de eene , fulks te gelijk ook mogten doen voor de andere : die dat
deeden, bragt hy allenxkens al verder en verder > maar die het bedrog
merkende fulks weygerden, betigtte hy met verraad en ontrouw ^ en
deed hen, als overtreders van de Wetten engewoontens des Rijks, ftraf-

fen. Het was een oude gewoonte dat de foldaten op gefette tijden ge-

komen zijnde om des Keyfers vereering te ontfangen, ter felver tijd een
korl wierook ter eeren van de goden in het vuur wierpen : dus de go-

den te eeren wierd wel in 't gemeen van alle Chriftenen verfoeyd , eg-

ter waren'er eenige weynige, die fonder agterdogt defe oude gewoonte
involgden , welke evenwel naderhand , als hen herinnerd wierd wat fy ge-

daan hadden ^ met fiilken fchrik hunner geweten bevangen wierden , dat

fé als dolle menfchen op en neder liepen , het geen fy ontfangen hadden
voor den Keyfer nederwierpen ,

opentlijk betuygende dat fe Chrifte-

nen waren , en verfogten te mogen fterven om hun Religie met hun
dood te beveftigen. Op een andere tijd nam hy voor de bronnen en

fonteynen (y^ met de Heydenfche offerhanden te verontreynigen ,
en al

het vleefch , en de eet-waren, die ter markt gebragt wierden^ met geheyligd

water
, dat hunne goden opgeofferd was , te befprenkelen ^ op dat fe

niet fouden konnen eeten of drinken , of moeften ten minften fchijnen

.gemeenfchap aan hun afgodery te hebben. De Chriftenen waren ^ en Merkelijke

nis van Ju-

co Socr. lih. i.c.x.^, x^6. {$) i Cor. 1.25, 27. (O Sozom, lik 5. c. 17. pa^. 6ii.

^adanz.. loc. cit.p. 74. 83. (v) Tloeod. Uh- \ - C- 15- 137- ^^7,^/?- ^^^f- *^

^»v. Max, Tom. i. p. 487. (Crc.
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vcntinusenniet t'otiregt , daar fecr gevoelig en misnoegd over (egter wiften fyook
Maximus,

^ ^at raad de H. Taidus in fijnen tijd ontrent fuiken geval gege-

ven had) i
byfonder waren het Juventimis cn C^Laximus j twee Offi-

ciers van des Keyfers lijfwagt , die over die daad des Keyfers t'onvre-

den, van defelve^ en van deflelfs afval , alom hatelijk en veragtelijkfpra-

ken, waar over fy voor den Keyfer ontboden en ondervraagd zijnde ^

hem rond uyt tot befcheyd gaven : Sire ^ wyfijn in de ware Religie opge^

voedj, en hebben ons onderworpen de Wetten van Conftantinus enfijne

foonen ,
dog konnen nu niet nalaten te beklagen den gruwel, die wy van

u in alle flaatJen fien pleegen ^ en dat gy felfs onfe Jpijs en drank met
onreyne en vuyle offerhanden befmet : dit fijn de faken daar over wy
onsfhuys, en nu wederom in iiwetegenwoordigheyt ^ beklagen^ en waar
onder ^ als de grootfte vlak en fcbande van u regeering, wy fugten moe-

ten. Julianus vond fig door die antwoord fo geneepen , dat hy , niet

tegenftaande fijn deftigheyt en philofophifche befidigtheyt , het niet

konde verfetten , en daarom laft gaf detelve eerft fterk te pijnigen , en
en hun ^^^^r tg dooden i

ondertuffchen wilde hy niet , dat men defelve fou-
dood.

feggen om de Religie, maar enkel om hun ftout en dertel gedrag te-

gen hem ,
gedood te zijn.

Verdere XV. Dus befchouwd hebbende, op wat wijfe 7a/Mw?^j het Chfiften-

ï^anTuTia- ^^P^ uyt te rocyeu , fuUen wy de overige gefchiedeniffen ^ onder fijn

nus.' regeering voorgevallen , vervolgen. Seven of agt maanden (^Sozimus

maakt'er ^ dog t'onregt , tien van) bleef hy te Conftantinopelen , daar

hy op alles order ftelde. Na verloop van die oordeelde hy meer dan tijd

te zijn 't geen op de Oofterfche grenfen van het Rijk nodig was te be-

Komtte forgen. Met dat oogmerk voer hy regt over den Hellefpontus , en
reiTiuus,

q^i^jj^ joor Bythinien tot Peflinus (x) , een ftadt in Galatien , gelegen

na de fijde van Groot-Phrygien , alwaar een feer oude Tempel voor

Rhei'doet
^^^^ Ceres ^ de moeder van alle Heydenfche goden , was

j hy gaf

diJnen en bevel, dat mcu den dienft aan die godin weder foude ophalen, ftelde

fcifs diend. Qalltxenes aldaar tot Priefter aan , pleegde felfs fijn aandagt en eer-

bied voor die godin 5 en maakte (jy) een cierlijke Oratie of Redenee-

nng (het werk maar van eene nagt) ter eere van de moeder der go-

den, gelijk hy ook op een andere nagt ontrent die felve tijd een fcherp

Verwijt-fchrift opftelde tegen feker ongeletterd Philofooph , die wel

voorgaf een Cynijk, en van 'Diogenis leering te zijn , dog door een quaad
en ongebonden leven de nauwe en ftrenge grond-ftukken van die on-

derwij fing tegen ging. Van daar trok hy over Pyla door Cilicien na
Komt tot Antiochien , alwaar hy ontrent het eynde van Julius , in 't jaar onfes
Antiochien,^^^^^^ CCCLXII. aanquam. Defe ftad vond hy by-na geheel Chri-

ftens , in tegendeel alle Heydenfche plegtelijkheden verwaarloofd en in

kleyn-agting geraakt : hy trad in den vermaarden Tempel van x^poUo

daarhy in Daphne op deffelfs jaarlijkfchen grooten vier-dag (2;) , alwaar hyeen

«rS grooten toeloop van menfchen, en koftelijke offerhanden meende te

heytaanA- ontmoeten , maar hy vond'er nog het een nog het ander, waar over hy
polio vind, yg^^yojidei-J zijnde, niet anders dagt, dan dat het volk buyten ftaan bleef»

en verlof om binnen te treeden verwagtte: maar de Priefter feyde hem,
dat de ftad geen offerhande altoos bereyd had > en dat hy daar niet an-

ders dan een arme Gans had , die hy van huys had mede gebragt , om
waarover aan die God op te ofleren. De Keyfer hier over ten hoogften misnoegd,

fcherpeliik
^"^^ tegen den Raad uyt , om dat hy in fuiken ftad grooter on-

keftrafe. eerbiedigheyt tot de goden fag , als hy in den allerv/oeften hoek van het

Rijk

{x) Lihan, in JhI. nee. p. 254. (fi
ld. ibid. p. 300. (z.) Jul. Mifip. p. 96. O^c,



III. Afdeel. I N L E Y D I N G. 49
Rijk behoorde te vinden , en verweet hen , dat fy i fo rijk zijnde , niet

een enkele vogel ten offer bragten , daar elke wijk en verdeeling der ftad

een Os had konnen brengen , en by gevolg de geheele ftad vry meer ^

dat fy in hunne maaltijden, en onderlinge onthalingen
,
geene onkoften

ontfagen , en ondertuflchen niet een penning voor een openbare of by-
fondere ofFerhande over hadden , daar fy egter felfs toelieten ^ dat hun-
ne wijven de Galileërs verrijkten , en hunne goederen aan derfelver ar-

men te koft hingen ^ en dat'er niemand van hen was , die fijn eygen ge*
boorte-dag niet met alle bedenkelijke pragt en verquifting vierde , en
ondertuflchen niemand op de vier-dagen der goden een weynig oly
tot de lampen , of een korl wierook , of de minfte gave offeren wilde*
Hy wilde, fo het fchijntjhier de godfpraak hooren(^) over den uytflag Apollo ree-

van fijn voornemen, maar vond, naar fijn eygen bekentenis, defelve fpra-^^^^f-

keloos , doordien Babylas j die BifTchop van die plaats geweeft was

,

niet verre daar van daan begraven lag, weshalven hy deffelfs gebeente doorWaar dooi^

de Chriftenen van daar liet vervoeren, welk van hen met gejuychenfc-^^^JJ'^p'J."

fepraal gedaan wierd. Niet lang daar na, te weten , op den 22. O^o- k^n qSm:
er , raakte die vermaarde Tempel tot deri grond toe in de afTche. Die verbraa,

brand was, naar allen fchijn, ontftaandoor den blixem^ egter moeften'er pXs'°
de Chriftenen de fchuld van hebben ^ waarom dan veele Chriftenen ter Tempel

pijn-bank gefleept, en laft gegeven wierd om de groote Kerk te Antio-
^^Jffj^^^j^

chien toe te fluyten. Dog hier van hebben wy elders (^3 breeder ge- geweten,

fproken, Ik fal'er tegenwoordig niet anders by doen , dan dat (c) des

H. Babylas gebeente vah Daphne vervoerd zijnde , de godfpraak aldaar

cn elders , fig weder liet hoeren , en haar antwoord gaf. Dus wilde God waaron»

de Heydenen in hunne eygene dwalingen laten verftrikken , en wendde
door de valsheyt en ydelheyt hunner voorfeggingen ^ 't geen fy tot eere fche goi;

van hunne Religie meende te ftrekken, tot hunne fchande. Een merkelijk fp^ken
^

blijk hier van deed fig ontrent dees tijd op: des Keyfers Oom lag iii"^^^"'^"'**

een groote en ongeneeslijke fiektcj men vraagde alle de godfpraken over
den uytflag van dien , die alle uyt eenen mond fijn herftelling beloof-

den : ondertufl!chen ftierf hy op het fclve oogenblik , als die antwoor-
den ^ fchriftelijk ingebragt zijnde, hem wierden voorgelefen.

XVI. Maar daar was nog iets anders , 't welk Julianus toorn tegen die Oaiuft tuf-

vanAntiochienontftak. De groote ftoet en fleep, die hy had mede ge- „^5^"^^^"'

bragt , ftond gefchapen een fchaarsheyt van alles te fullen veroorfaken 5 Antio-

hy ondertuflj:hen ftelde uyt een ydele fugt , om de gunft des volks te win- '^^'"'*

nen (^) ^ alles dat verkogt wierd op een lager prijs dan het konde gele-

verd worden. Dit deed de verkopers ftil ftaan , en niets te markt bren-

gen , waar op een hongers-nood en gebrek volgde. Het volk raakte hier Sybe-
^

over aan 't morren , gaf den Keyfer de fchuld i fpraken naar den in- aenKeyfc*
borft van die land-aard , vry fchamperlijk van hem j fy maakten hunne
fin-fpeelingen byfonder op fijnen ruwen en ongefchikten baard, geven-
de hem uyt dien hoofde de naam van een geyten-bok, en feggende,
dat defelve nergens toe nut was, dan om afgefchooren , en tot touw ge-

lagen te worden. ( Ondertuffchen liet Julianus , door fijn ongemeenc
lugt tot afgodery , niet alleen dagelijks ofteren , maar ftelde op de ave-

regtfe fijde van de munt, die hylietflaan, een Varre, ftoande voor den
altaar, om te betekenen^ feyde hy, hoe hy de wereld beroerd , ehom-

[G] ge-

(4) Socr. lih. ^, c. i%.pl 191. Soz.om. lih. 6. c. 19, 20. 6z6. Amm. Mare. lik zz-

P. i6i(). (h) Sic het leven van den H. Babylas, (c) Philofl. lih. 7. c. 12. ƒ>. 507.

(4) Socr. loc, cit, c. 17./?. 190. Soz.om. ubifup p-6ij[. Amm. Marc.lib. zi.p. i6^9'

^^m. lih. 3. 713. Liban. de vit.fua p. 42. Epit. JhI. f . 30^.
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êcn Keyfcr, gckccrd had ). Niet weynig was hy over dien hoon gevoelig , dreyg.

die lig «laar Jaar wraak over te nemen , hun ftad tc verlaten , en na 1 harten tc

wKckt trekken : maar wierd eerlang van andere gedagte , en nam voor hen met

hun eygcn munt te betalen , hen aanfeggende (^•) fijn baard geenfins tot

touw te willen geflagen hebben , op dat de ruwheyt van het felve hun-

ne tedere en fagte handen niet mogten feer doen > waar mede hy hun
Meteen jcrtele en Verwijlde Icvens-wijfe beoogde. Enfekerlijk, hy wreekte fig ten

}dnwp- vollen aan hen door een fcherp fchimp-fchrift , welk hy den naam van

of Baard-hater gaf, waar in hy ^ behalven het ophalen van

ecnige merkelijke gefchiedeniflen , de fonden van dat volk fchimpelijk

en fpottelijk overhaald , cn hen byfonder befchuldigd van ongeregelt-

heyt 5 onkuysheyt ,
dertelheyt , en verwijfde flappigheyt j van by-na nieC

anders te doen dan hun tijd met fpeelcn en de vermaken van het fchouw-

burg door te brengen ; van afval van den godsdienft hunner voor-vade-

ren > van dwaafe eerbiedigheyt aan X. Chi en K. Kappa y dat is , Chri-

fitis en Conflantïnus, en eyndelijk van hun ongeregelde regeering ^ ver-

waarloofende het welwefen van het gemeen , toehoudende met de rijke

juftinianus en baatfugtige, en onderdrukkende de geringe. De winter voor-by

k^nde^'
zijnde , vertrok hy den eerften CMaert met. fijn leger van Ahtiochien ,

dreygthen.en gaf hen by fijn uyttrekken te kennen, hoe gevoelig hy van de hem
aangedane hoon was, tegelijk dooreen noodfchikkelijke voorfegging

hen aanfeggende, dat hy hen nooit meer wilde fien. De Hifl:orie nu

is bekend (ƒ
'3

, dat Julianus met een grooten ftoet en pragt uytjrekken-

de , breed opgaf hoe hy weder-keerende met de Chriftencn wilde om-
Libanitis fpringcn, en dat Libanitis y tot hUn fchimp en fmaadj een Chriften

chrEs"
fi^hool-meefter van fijn kennis te Antiochien vraagde , fVat de Soon

hoe belüt- van den timmerman (verftaande daar door onfcn gcfegendcn Saligma-
woord, i^er) tegenwoordig deed? Die hem defe antwoord te gemoet voerde,

Hy maakt een dood-kift voor uw meefier Julianus. Maar om voort te

Julianus gaan : de Keyfer nam fijn togt voor-by Edefila , daar hy , ter oorfaak dat

k^'^h"?"'^
'er fo veele Chrifi:enen woonden , niet wilde binnen komen ( hoewel

^ ^'
na het verhaal van Zofimus ^ al het volk van die ftad hem buyten te

gemoet ging , hem een kroon aanboden , en hem vriendelijk verfogten

in de ftad te komen, welk hy foude hebben ingewilligd), en quam
tot carrs.den agticndcu i^pril tot Carrae, een ftad in Mefopotamien

, alwaar hy
alwaar hy' in een Heydenfche Tempel gegaan zijnde (^}, in 't heymelijk veelc

fj-keTak'' gruwelijke plegtelijkheden verrigtte, ten eynde van welke hy defl'elfs

doet, deu/cn liet fluyten", verfegelen , cn met een wagt bewaren , beveelendc

defelve niet voor fijn wederkomft te openen ; maar als fe , op de inge-

komen tyding van fijn dood , wierd opgebroken , vond men daar bin-

nen een vrouws-perfoon opgehangen aan het hair van haar hoofd , met

uytgeftrekte en vaftgemaakte handen , welker buyk , om uyt het be-

fchouwen van haar lever over den uytflag fijnes voornemens te wigche-

diergcHjkc jen ,
opgefclieutd was. Diergelijke fchijnt van hem gedaan te zijn tot

hy ook tot y^ntiochien , alwaar in het Hof verfcheyden kiften vol menfchen-hoof-

fchijnt ge
"
den , en putten vol doode ligchamcn gevonden wierden , die , buyten

daanteheb-j^iigj^ twijfel , indien het niet erger gemaakt word als het was, tot het
^"

plegen van fijne duyvelfche wigchelaryen gebruykt waren geweeft.

XVII. Ontrent het midden van de fomer, quam hy in ^t gefigt van

het Perfiaanfche leger, alwaar hy^ na verfcheyden fchermutfelen, de hoop

van eene volkomene overwinning had (gemerkt het met de Perfianen

flegt

(é) Zonar, jinnd. T»m. 7;.p.iz, (ƒ) Tkcidor, lib. 5. f. z^./». 145. {£) U. ihid,

c. i6y 27. p' 147.
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flegt ftond, en hunne faken fodanig geaarfeld waren, dat'er reeds gefan-
ten genoemd , en gefchenken verfameld waren {h) , om des volgenden daags
met verfoek , om van vrede te fpreken , ftonden afgevaerdigd te wor-
den), dog in 't vervolgen van den vyand fig te verre wagende (OjWordgc
onvoorfrens met een ruyters lancie wierd doorlopen, die by (Ijn armin-quetft,
komende tot in fijn fijde doordrong , en het benedenfte , ofhet vlies van
de lever raakte , en die hem , als hy fe meende uyt te trekken , door-
dien fe beyderfijds fcherp was, fijne vingeren affneed, waar door hy dan wathy ia

befwijkende, op fijn paard voorover fakte. Andere (/è) voegen hier by.^^'^^^^^^c-

dat hy fijn doodelijke quetfiiur merkende, een hand vol van fijn bloed
opvattende, hetfelve in de lugt wierp, enuytriep : Galileèr

, gy hebt het
gewonnen

y welk hy, gelijk het fommige opvatten , deed tot verag-
tmg van de Son , om dat fe meer tot voordeel der Perfianen dan van
hem geweeft wasj te meer, om dat de Son de voornaamfte planeet was,
die het bewind over fijn geboorte gehad had. Seker geloofweerdigwatmoa
Schrijver onder de Ouden (/) verhaald ons ^ dat hy, een tijd lang op met hem
den oever der Riviere gelegen hebbende, eenigevan fijne geheymfl:e ver-
trouwelingen foude verfogt hebben, hem, buyten iemands weten, in de Ri-
vier te werpen, op dat hy door fijn fchielijk wegraken de fmaad en
Ichande, dat hy geftroven was , voorkomen ^ en allb (gelijk het wel
met andere in gelijken geval gebeurd was) den naam van een God ver-
krijgen mogtj maar dat wierd door eenige van des Keyfers Kamerlin-
gen , die dat merkten , gefteuyt : dog dit word van geen ander fchrij-
ver opgehaald. Egter is het feker, dat het daar op aangelegd was, om
het volk te doen gelooven, dat hy een God was : want Libanius ver-
haald ons(«?), dat het weynig fcheelde, dat die de eerfte tijding vanHfft^ft
fijn dood bragten niet gefteenigd wierden, om dat fe een onbetamelijk
en leiigenagtig befcheyd inbragten van iemand , die vaft gefteld wierd
een God, en b; gevolg onfterfelijk te zijn. Maar ik keere weder tot het
vervolg van de hiftorie. Als men fag dat hy gevaarlijk gewond was,
wierd hy op een fchild gelegd, en in fijn tent gedragen , daar hy ter
midder-nagt ftierf. Hoe hy aan fijn dood-wonde quam^ word van allen Word on-

met op eene wijfe verhaald («): want fommige feggen, dat hy die ^Q^^ogx^^^^xi

kregen heeft door een Engel
j Califlus , een Officier van fijn lijf-^wond

wagt , en die fijn bedrijf in een helden-dtgt befchreven heeft, wil,^y-
dat het gedaan zy door een T>amon , defen of gecnen geeft j an-
dere willen, dat het een Perfiaanfch overlooper was , die hem dus
quetfte

; andere fpreken van een Saracener 5 andere van een bootfema-
ker

, die de vryheyt had om het leger op en neder te gaan > en eynde-
lijk andere, dat het was een van fijne eygene foldaten^ die uyt wraak,
om dat hy het leger fo onvoorfigtig gewaagd en in gevaar gebragt had,
hem doorliep. Libanius feyd niet alleenlijk, dat hy verraderlijken met
opfet van fijn eygen volk is omgebragt(ö) , maar fchroomd niet fulksj
hoewel op geen ander grond dan fijn eygen argwaan, op de fchouderen
te leggen van de Chriftenen (/>), die, feyd hy, defc gelegentheyt waar-
namen

, om fig aan hem te wreken , en hem van kant te helpen ,
dog

hy brengt geen beter bewijs en fterker blijk van fijn feggen by , dan dat
niemand van de Perfen bekennen wilde, wie het gedaan had, felfsnietj

[ G 2 J wan-

{h) Lihan. Epit. Jul.p. 30^. (t) j4m. Mare. Ith. i^. (k) Theod. ibid. c.

25. ƒ7. 147. Soz,om. lib. 6. c.2.p.6i%. (l) Naz. Orat. 1. in Jul. p.117. (w) Vbi
fiipr.p. ^130. («) JSfaz-ianz.. p. iiÓ.Socr. lib. - c. 11. p. 195. Soz.om. ibid. c. i.p,

<536. Theed. ibid. p. ij^(S, (e) Orat. de TempL p. 24. {p) ld. Epit. in Jul neep,

'i'^^' Soz.om,loc. cit.
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wanneer de Koning een groote vereering beloofde aan dien , die door het
doodeh van y////^;^//j- daar toe foude geregtigd bevonden worden. Maar

dM^Jead
^^^^^^^'^^ Marcellinus , een beter en deftiger fchrijver , die by het gevegc

linge^n oa- gewccft is ^ fcgd ons {of) 5 dat het niet feker is , door wien hy is omge-
tientiijn konicn : en Eutropns {r^ die insgehjks een Heyden> en te dier tijd by

de Chriftenen geweldig in het oog was , verhaald, dat hy is omgekomen
hojiili manUi door 's vyands hand. Verfcheyden ongewoone voorval-
len, fiende op fijn dood ^ worden vaii dc een en de ander verhaald, on-
der die moet , *t geen Sozomenns heeft aangetekend, niet worden overgefla-

uyrSoTO- gen: defe dan feyd ons(j-), dat een van Jul'iamishotitm-wnQndtn ^ die
mcnus,

j^gj^ j„ ^2 Perfiaanfche veld-togt volgde , in fekere plaats quam , daar
hy geen bequaam verblijf vindende, de nagt over in de Kerk ging leg-

gen ^ en in fijn flaap een gefigte had, daar in hem voorquamen verk:hey-
den Apoftelen en Propheten , die alle t'famen gekomen zijnde , begonden
de Kerk, over de fmaad en verongelijking haar aangedaan, te beklagen,

en raad te plegen wat'cr in dat geval diende gedaan te worden. Sy wa-
ren doende met hun raad-pleging, en konden tot geen eenparig befliiyc

komen , dog twee van bet gefelfchap opftaande , verfogten de andere
goeds moeds te zijn, cn gingen aanftonds met een voornemen, om een
fchielijk cynde van Julianus leven en regeering te maken , uyt het
gefelfchap. Dit bragt defen man geen kleyne vreefe aan , die daar op
fijn voorrreyfen (laakte, en voornam aldaar af te wagten wat'er van wor-
den foLide. Des volgenden nagts nam hy wederom ter felver plaats fijn

ruft, en hy fag wederom het fclve gefelfchap, daarin die twee, welke
's nagts te voren tegen Julianus waren uytgegaan , fig mede vertoon-
den , en verflag deeden , dat hy reeds dood was

, gelijk dan ook op dien
felvcn dag te Alex-andrien aan T)'tdymus fijn dood door de ruyters in

theodore- de Open lugt wierd bekend gemaakt. Een ander fchrijver (t') verhaald
ons, dat de Monnik Julianus^ dien de Syriers Sabba^ of de bedaagde
noemden, en die fijn hutjen of celle aan de Ooft-zijde van de rivier

Euphrates ^ in het landfchap van Ofroena had, gehoord hebbende,
hoe hard de Keyfer met de Chriftenen leefde, met geduurige tranen en
gebeden by den God des hemels daar tegen aanhield , en dat hy in 't

midden van fijn gebed zijnde ,
fchielijk opfprong , fijne oogen afwifchte,

en fig vrolijk en wel vernoegd toonde : als nu die by hem waren daar
over verwonderd ftondcn , en hem reden van fuiken fchielijken veran-

dering afvraagden, gaf hy tot antwoord, Dat het wilde fwijn , dat des
Heeren wijngaard had verwoeft, nu betaald had al het ongelijk dat hy
defelve had aangedaan, en ter aarde geworpen zijnde, geen quaadmeer
foude konnen doen ; waar op fy alle insgelijks opftonden, en Godeeen
lof-fang en vreugde-lied fongen : en 't was niet lang daar na , dat hen
geboo(ïrchapt wierd , dat Julianus op dien dag en uure in den veldflag

en Zonaras. was omgekomen. Vergun my hier by te voegen \ geen Zonaras (v)
by die gelegentheyt verhaald , dat feker rigter te Antiochien , die een
Heyden was, den geheelen nagt over by het regthuys wakende , een on-
gewoone t'famenfterring in den hemel fag, waar in dc fterren defe woor-
den uytmaakten : TK^xifcv a> nepo-ZJ*! 'i^hiavoi dvxt^è!ra,i. Heden komt Julianus
in Terjien om, welk waar bevonden zijnde, een middel was , waardoor
die man tot het Chriften Geloof bekeerd wierd.

XVIII. Julianus ftierf den 26. Junii in 't jaar CCCLXIII. in het

twee-cn-dertigfte jaar fijnes oiiderdoms , na dat hy nog geen twee jaren

gere-

{f)
Vbi fupra. (r) Lik 10. ;7. 133. (s) Lik ^. cz.f. ^37. (f) The^dfir. lik 3. c

24./?. 145. {v) Annal. Tom. p. 24.
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geregeerd had. Een Prins waarlijk , d:e veel deugden had , zijnde wijs,

.

van een groot oordeel 5 onfijdig 5 vry regtveerdig, kuyfch en matig , HjiT/rübc-

gehard tegen moeyte, onvermoeyd in 't geen hy voornam , driftig en"rpeii)k

voortvarend , fo dat hy felfs fomtijds wel te fchiclijk en onbcdagtlaam
was- Hy was een Vorft van veerdig verftand , dog helde vry wat na
het fchimpen, van fnedig begrijp, eji van een ongemeene geleerdheyt,

maar de long hing hem geweldig na loftuytingj had veel praats, en fprak
veeltijds tot roem van hemfelven. Hy was^ fclfs na her feggen van fijn

cygen Schrijvers , eer bygeloovig dan godsdienftig , een buytenfporig
liefhebber van de ceremoniën , gewoonrens en Kerk-gebarcn des Hey-
dendoms^ die hy weder ophaalde, met de pen en degen verdedigde,
daar aan hy een groot gedeelte van fijn tijd belteedde , en fig tot voor*
fpraak van dcfelve een vinnig vyand toonde aan alle die \cm tcgen-

ftonden. Kortom j hy foude een der befte Keyfers geweeft zijn , die
ooit over het Roomfche rijk het gefag gehad hebben , fo niet fijn ge-

dagtenis met het afvallen van de befte Religie , cn met een bitteren en
onverfettelijken haat tegen de Chriftenen was befmet geweeft.

XIX. Tijdig was defe dood voor de arme Chriftenen, fy was ^a,;^/») Hyftieif

xtitflcc ovTWf , yj) TTotvr) tw KoVjww o-ftJT>)^i(^5 ee^t regt tijdige wonde , feyd -Ar/ï;^/- chdae-
anzenus (x) , die heylfaam voor de geheele (Chr^en) wereld was , die nen,

fekerlijk, gelijk hy gedreygd had, de fwaarfte uytwerkingen van fijn

misnoegen en ftrengheyt foude gevoeld hebben, fo hy van fijnPerfiaan-

fchen oorlog als overwinnaar thuys gekomen was. En *tisbuytentwij- «^'«veei

fel, dat hy, fo fijn regeering eenige jaren geduurt had, de Chriftenen Jemlr'^
ongemeen foude benauwd , en hun [Icligie mogelijk in llcgter fcaat ge- vrcefcn

fteld hebben , dan défelvè ooit ten tijde van iemand fijner Vóorfat^n

,

ho^ fors en wreed dèfelve ook waren, geweeft was. Niemand kan het

dechalven qualijk duyden, dat de tijding van fijn dood met blijdfcljap

en vreugde gehoord wierd: dc Kerken wierdeïi:vervuld (jy) met lof i en vreugcïe

dankfeggingen , de hviyfen met blijde onthalingèn van malkandereri ji jen derChri-

felfs galmden de fchouw-burgen met gefangen den roem van het ki^ys over inT
iiyt, en fpotteden met de ydelhcyt van de Heydenfche gewaande g^id- gemeen,

fpraken, en byfonder lagte het volk te Antiochien nio-t Maximus y ^%tn

grooten Philofooph en Waarfegger , die Julianus tot isWc fotternyenten

wreedheden geraden had, en riep hen^i als met eenen monde toe: lê^at

is^er nu^ 6gy dwafe en verwaande C^laximus ^ geworden van alle tkjve

godjpraken en wigchelaryen? God en Chrifitis hebben overwonnen.:

fal 't verhaal van defe korte, dog berugte regeer£ilg afbreken, mèf ldeGetoont

wc«)rden van Nazianzenus in fijn tweede redenfenng tegen Julianlts ,
JJJ^^^^^^^

die niet lang na deflelfs dood in het ligt quani f^;). Na dat hy wiJd-I^^NaS-

loopig van Julianus dood gefproken had , begihd hy aldus : „ Dit is pet anzenus.

3) dat wy arme en veragte Galileërs, die een gekruyften Saligmaker a^n-

5, bidden j en ons felven belijden leerlingen en navolgers te zijn van vif-

jjfchcrs en ongeleerde hand-werks luyden ,
gelijk fy'er van fpreken ^ diar

5ïV^v\rerhalen konnenj Pit is het daar wy in g^felfchap van g^de w^ij-

^j ven nederfittende van fingen j Wy^ die ons felven door vaften , by-

5, na uytgehongerd hebben, die vergeefs de wagt hebben waargenomen,

j,en als dwafe by nagt onfe nagt-oetteningen houdende, hebben middel

>, gevonden, om u ter aarde neder te werpen. AVaar zijn nu uwe let-

„ terkundige en redenaars ? Waar zijn uwe geheyme raads-luyden ? (op dat

„ik mijn ê7r,vrx„,ov, roem en lof-reden , met de woorden van een onfer

[G 3 ] ongeleerde

(*) Loc.fup, laudato, (y) Thcod, ibid. e, 28. 147. ("O Naünna.. Orétt.z.inJuL

F' 112.
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„ongeleerde en veragte party begin.) Wat is'er gevolgd op alle uwe of-

„ ferlianden , ceremoniën en geheymeniflen ? Waar blijven nu uwe open-

,5 bare en bedekte flagt-ofFeren ? Waar blijft uw konft van de ingewanden
55 te befien ^ daar men fo veel van praat ? Waar uwe waarfeggingen 5 wig-
jjchelaryen^ en geeften die uyt den buyk antwoord geven? Wat fegd

53 gy nu van het groote Babyion ^ daar gy het fo breed mede op had ?

55 En waar is nu de geheele wereld , die gy op de belofte van eenige ver-
55 vloekte wigchelaryen reeds ingeflokt en overwonnen had? Waar zijn
55de Pcrfen en Meden, die gy reeds in uwe handen had? Waar zijn de
55 goden, die u hebben aangevoerd, en nogtans van u moeften voor-uyt
55 gedragen worden , als fe voor en met u vegten fouden ? Waar zijn de
55god-fpraken, die den Chriftenen fulke droevige faken konden voor-
55fpellenj en de tijd bepalen 5 dat wy fouden t'ondergebragt , en onfcn
5, naam felfs uyt de wereld worden uytgeroeyt ? Die alle zijn verdwee-
jjnen, en 't blijkt dat het niet dan leugens en valsheden geweeft zijn^

55 het roemen en fnorkcn van de ongoddelijke heeft een eynde , en is

55 vergaan niet anders dan de fchaduw van een droom.

Vierde Afdeeling.

Dc gefchapentheyt des Heydendoms onder de regeering van
Jovianus^ Valentinianus ^ Valens.

INHOUD.
J ovianus tot Keyfcr gekoren , dog neemd dat niet aan 5 uoor dat het le-

ger de Cbriftelijke Religie aannam. Hy 'wierd over fijnyver voorde
Chriften Religie, die hy voor de ware hielde gefmaad van de Hey.
denen. Hy Jioiid eenige toegeventheyt aan menfchen van een andere
Religie toe. ''Daar over hy i^an den Wijsgeer Themiftius geroemd

Wrd.
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word. Toegeving in ftuk van Religie wierd van de Heydenen
weerd, als Jy in verlegentheyt waren. Jovianus JierftJchielijk. Va-
lentinianus word gekoren van het leger. Sijn yver tegen de Heyden^

fche afgodery , en wat hy ten tijde van Julianus daaromgeleden heeft.

Sijn broeder Valens word tot mede-genoot in de regeering aangenomen.

Vryheyt vergund om elk op fijne wijfe God te dienen : Dit wierd van
de Heydencn fnisbruykt , en Jy daarom door verjcheyden wetten inge*

toomd. Geene Chriftenen mogten veroordeeld worden tot de ftrijd-

fpeelen, ofgedwongen de Heydenfche Tempelen te bewaren. Deydel-
heyt van de voorfegging der Heydenen , dat de Chriftelijke Religiemaar
3^5. jaren duuren foude. t^Alle waarfeggeryen en 't feeken van raad
by defelve wierd in het Ooften verboden. Een toveragtige drieftal

(Tn^ws) van de Heydenen gemaakt, om te vernemen wie Valens inde

regeering foude volgen. Op wat w'yfe dat gedaan wierd. Theodo-
rus een Heyden word daar door aangewefen. Dit word ontdekt van
Valens j die alle , welke aan die ffamenfweering vaft waren, liet dooden.

Strenge regtspiegingen tegen alle ThilojQphen en Toveraars. Maximus,
de leermeefter van Julianus , word by die gelegentheyt onthoofd, Groo-

te ftrengheyt geoeffend tegen alle j welker naam begon met de letteren

THEOD. Theo'dofius ontquam egter defelve , en wierd naderhand

fijnnafaat. Tover-boeken gelaft te verbranden. Chryfoftomus r^/z^-

te daar over ingevaar. Harde regtspiegingen tegen de Heydenen in het

Weften , dog wierden verfagt door tuj^chen-fpraak van den Raad.
Voorregten gegeven aan Triejiers , die Provinciale genaamd wierden.

Wanneer en hoe de Saraconen tot het Chriften Geloof bekeerd wier- •

den. Hoe de Ariaanfche Kettery onder de Gothen inkroop. De Go-
thifche letters worden gevonden , en den Bijbel door Ulphilas hun Bif
fchop in die taal overgefet. De verwoedheyt van Valens tegen de

Catholijken word verfagt door een redeneering van Themiftius den
'Phtlojooph. De dood van Valeiitinianus en Valens.

I. "^^lianus omgekomen zijnde, wierd Jovianus (^a) , of als fommi- jovianus

I ge hem noemen
, Jovinianus , door verkiefing van het leger word Kcy-

J tot Keyfcr in fijn plaats aangefteld. Hy was Trimicerius pro- on'derbf-

te£lorum domefticorum, dat is, Opper-bevel-hebber over de Key-^^^g^^^

ferlijke Itjfwagt , dog een Chriften , en in fijn Godsdienft fo vaft en ^oef

"

kloekmoedig , dat hy , op de order van Julianus , dat het leger foude chriftcni

offeren , of afgedankt worden , aanftonds aanbood dc wapenen te wil-
morden,

len neder leggen hoewel de Keyfer , wetende dat hy een man van aan-

fien was , hem fijn affcheyd niet wilde geven , maar in fijn bediening

liet blijven. Dog van de krijgsluyden dus gekoren , en toegejuycht

zijnde^ feyde hy hen rond uytj „Dat hy.wat hem aanging, eenChri-

3,ften was, en niet konde aanvaerden het gebied over mannen , (en 'C

j, gefag over het leger) die de godloofe gronden van den overleden Key-

sjfer hadden ingefogenj en dat hy geen goeden uytllag van hunne wa-

3> penen konde te gemoet fien , gemerkt defelve den fegen en befcher-

3>ming van God niet hebbende, noodfakelijk hunne vyanden tot een roof

ajcnfpot verftrekken moeften: waar op fy alle eenparig hem tot antwoord

gaven : „ Sire , maak geen fwarigheyt de rijks-regeering aan te vaerden, en

3, laat de godloosheyt van onfe grond-ftukken u geen reden geven, om
„daar in fchroomagtig te zijn: want gy wilt rcgeeren over Chriftenen,

3,menfchen die in de wetten en voorfchriftcn van godfaligheyt onder-

wefc»

W S^cr.Uh. 3. e. zi,p. 195. Sozffm.Ub. 6. c-^^p.^-^^^TheodorJik^.f,1,9.1^1,
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„wefcn zijnj wel aan, de oudfte onder ons zijn opgebragt onder 'top-

5, figt en de onderwijflng van Qonftantinus j dieper naaft volgen , onder

55 die van Conftantius > en wat den laatft overledenen Keyfer aangaat

,

55de tijd van fijn regeering is fo kort geweeft ^ dat fe op hunne gemoe-

55 deren geen diepen indruk heeft konnen maken. Op die betuyging nam hy
de regeering aan, en maakte ten eerllen onder het bedingen van de befte

voorwaarden , die hy naar de flegte gefchapentheyt van faken bekomen kon-
Tot droef, de , vrede met de Perfianen. De droefheyt der Heydenen over dc

H^'dcnen
JuUanus was te grooter , als fy hoorden dat Jovianus tot

die daa^"' Keyfer verkoren was , van wiens yver voor het Ghriftendom fy ten vol-
©ver len verfekerd waren j waarom fy ook alom hem door pafquillen en fpot-
fc imptcn.

fchriffen befchimpten en ten toon ftelden
, byfonder te Antiochien (b\

alwaar men defelve langs de ftraat ftrooideiCn op alle hoeken vuyle fchriften
tegen hem aanplakte, en de oude wijven felfs alle fpotternyen tegen hem
uytbraakten, om te toonen mogelijk, dat fe de Chriftenen, die niet lang
geleden op die felve wijfe met Julianus geleeft hadden , niet wilden toe-

geven: en fekerlijk , ftoutigheyt en fnedigheyt, om met iemand te fchim-
pen 5 was aan die plaats als eygen.

II. Hy begon fijn regeering, gelijk een wijs cn vroom Prins betaamd.
Steidgoede met de forge voor de Religie. Door het ongelukkig eynde van fijn

trcï'de"
Voorfaat gewaarfchouwd zijnde, fchreef hy ten eerften(r) aan deGou-

chrifteiij- verneurs der Provinciën, hen belaftende de Kerken te openen, depleg-
kc Rchgie.

j-elijkheden van den Godsdienft neerftig te doen onderhouden , en allen

ingefetenen bekend te maken, dat de Chriftelijke Religie alleen de wa-
re Godsdienft was. Hy gaf allen Kerken weder hare inkom ften en 'C

geen daar aan gegeven was, gelijk ook aan de Clcrgie, en alle die on-
der hen ftonden , de vryheden en voorregten , die Julianus hen beno-
men had , byfonder het jaarlijks koorn , dat Conflantinus de Groote de Ker-
ke had toegelegd , en van Julianus ingetrokken was. Maar doordien
'€r te dier tijd een groote fchaarsheyt was, vond hy fig genoodfaakt voor
die tijd het op een twee derde deel te verminderen , met belofte egter
van het geheel weder aan haar uyt te keeren , fo dra die hongersnood
foude over zijn j en foude buyten twijfel, fo God fijn leven gefpaard

had , fijn woord geftand gedaan hebben. Hy riep weder te rug alle fo

Kerkelijken als andere , die , ter fake van hunne Religie, in de laatftejaren
gebannen waren. Hy gebood de Heydenfche Tempelen te finyten^ en
het openbaar offeren af te fchaffen. Dit deed de Priefters fchuylen^ en
joeg de Philofophen felfs fuiken vrees aan , dat fe hun mantel afleyden

,

en henlèlven kleedden gelijk als andere 5 hoewel ik my verbeelde, dat
fulks meer van hen wierd gedaan ^ om dat fe by defegroote omwending
van faken voor de Chriftenen vreesden, dan dat hen fulks van den Key-

Laategter fer geboden was: want waar hy quam ontfing en bejegende hy alle man
GoJXnft vriendelijk, en gaf bevel , datheteeniegelijkfoude vry ftaan Godop
ry. fijne wijfe te dienen, 'twelk ik egter niet van de openbare maar heyme-

lijke oeftening der Religie verfta. Thans vaerdde hy het Burgermee-

h^mThe" fterfchap aan, en wierd, tot Ancyra in Galatia gekomen zijnde, begroet
miftius

"

van Thcmiftius den Philofooph, en fommige van den rang der Raads-
P")^- heeren. Themiftius voerde het woord (<?) , wenfchte hem., met een cier-

lijke reden , geluk in die nieuwe eer en weerdigheyt , en prees hem fo

om andere dingen , als wel byfonderlijk om fijn meewaarigheyt ontrent
ballingenen verdrukten, fijne verwonderlijke forge voor de Religie

5

en

(f)
Suid. in voc. 'Io/3<«vtV, uhi plura exempla dantur. (c) Socr. ibid. Theod. ibid, c. 4.

Phiio/i, lib.^.c^^.p, jiz. (d) ndaThmiftU Orat. 12. p, 278. (O Om.frp.siu
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en fijn toegeventheyt ontrent alle , latende een iegelijk de vryheyt van

fijn aangenomen godsdienft. „Een faak, feyde hy, waarin hy God na-

„ volgde, die wel allen menfchen een natuurlijke neyging tot een Re-

„ligie heeft ingeprent, dog elk een de vryheyt geeft, om fuiken weg
„inteflaan, en fodanige middelen te gebruyken, door welke hydefelvc

„ beft kan uytdrukken. Vorften konnen wel tot een uyterlijke daad dwin-

„ gen , maar het geweten van den menfch is boven allen dwang of be-

„dreyging. Dwang kan wel geveynsde , maar geen godsdienftige men-
„fchen maken-, die kan wel het purper van den Keyfer doen eeren ,

„ maar God niet doen aanbidden. Hier van komt het, vervolgde hy , dat

„fodanige menfehen fo wankelbaar en onftandvaftig zijn in hunbelijdc-

„ nis , want de dwang ophoudende , wenden fy fig herwaards en der-

„ waards 5 en veranderen hun Religie meer dan de Enriptis haar eb en

„vloed. Dit breydde hy op 't cierlijkft en beweeglijkft uyt. ()pdie"eydcnen

wijs fpraken doorgaans de Heydenen in die tijd(/) : fy waren nu in 'tSentk^
nauw, en daarom was al hun roepen om verdraagfaamheyt , en elk te ais fy herte

laten volgen het voorfchrift van fijn eygen confcientie, alfomendefelve^""'^^'^'*"

wel overtuygen , maar niet dwingen kan , en dwang in dat geval niet

alleen onredelijk, maar ook onnut is, eemerkt daar wel op volden kan . .

ffK/ot^/^i^ifjijt tS t4g^^.3g^~,^ i y,^^^c;aciq yo^^q^ LtbaUtUS van IpralC, uatterandert

iSj een fchijn en veynfing van bekeering , maar geen dadelijke veran-ge*oo"

dering van gronden en gevoelens. Maar wat men ook hier van foude^J^Q^gn"

konnen feggen of niet, 't isfeker; dat fy dus fprekende vergaten , dat fe^

als de faken anders ftonden , ook anders hadden te werk gegaan , en

hoe jammerlijk fy in vorige tijden met de arme Chnftcnen hadden ge-

leefd, als fy defelve niet alleen door beloften en overredingen tot afval

verfogt, maar door allerley flag van onbarmhertige ftrengheytendebar-

baarfte wreedheden gepoogd hadden tot het verfaken van hun Religie

te dwingen. Dog dit alleen in 't voor by gaan. Behalven defe maak-Weton-

te de Keyfer nog een wet(^^), waar irt hy op lijf. ftrafverbood te fchaa-
[/"J^^j'^^f

ken, of een huwelijk te willen aangaan met een gewyde rnaagd (diecï^ouweu

'

wy thans Nonnen noemen) ^ daar hem de loosheyt en godloosheytdierj|^|^^°^"

tijden aanleyding toe gaf, gemerkt veele van haar, of door vlcyery tot

het aangaan van huwelijken verleyd , of door geweld tot vuyligheden

gedwongen wierden. Defe wet wierd uytgegeven den 19.
^^'^^^^^^^ l^J^^'^l-^

in 't jaar CCCLXIV. welke tijd hy niet lang overleefde, alfo hy kort „eer,

daar aan te Dadaftana, een vlek op de grenfen van Galatia en Bithy waardoor

nia, ftierf, naar het feggen van fommige^ aan hetteveel eeten vancam-JgX!

'

pernoeljesj dog waarfchijnlijker is 't ^ dat hy door den damp van kooien,

ofj als andere willen, de lugt van een nieuw-gepleyfterde kamer geftikt

'is: en 't kan zijn, dat het een en 't ander fijn dood veroorfaakt heeft

^

immers wat'er van zy of niet, men vond hem dood in fijn bed, na dat

hy nog geen agt maanden geregeerd had. Een deftig Vorft, wiens re-

geering naar allen fchijn , fo fe niet fo kort was afgefneden , Kerk en Staat

in een feer gelukkigen en voorfpoedigen ftand gefteld foude hebben.

III. Het leger voortgerukt quam tot Nicea(/j), alwaar de Officiers,

tot het kiefen van een nieuwen Keyfer raadplegende, eenparig ftemdenKeyftrg..

op ^alentmiams. Hopman over de tweede b^nde van die Sa/aru ge-"^^^^^

naamd wierden, die fy tot Ancyra gelaten hadden. Hy was een edel- Merkelijk

moedig en dapper Man, en had om de Religie al vry wat geleden. ^^^^^^^y,^::^

[ H J Want

(ƒ) Lihari. Orat. de Templ.p. iS.Orat. in Julian. fJfC.p. Z90. (g) Cód. Thecd. Uh. c,,:rit.

15- Leg.t.p. 197. Soz.omJih.6.c.T,.p.64tO. (h) SocrMh,^^c,i.p.zio, SQZ.omJib,C,

f • ^44. Theod. Itb. 4. c. C.p, 1 5 <». Phiiofi, ibid, c. 8.
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moedig. Want het gebeurde ten tijde van Julianus ^ dat hy uyt kragt van fijn

!i" ci^'-ft
^"^P^

verpligt zijnde den Keyfer(/), na den Tempel gaande om teof-

JiikcRdi! feren, op te paffen, de Priefter^ die, om volgens de gewoonte, de
gie. inkomende met heylig water te befprenkelen , met takken in de hand

aan de Tempel-deur ftond, en fijn werk doende, eenige droppelen op
het kleed vielen van Valentinianus , die ( niet konnende verdragen dat
hy met Heydenfche Kerk-gebaren foude befinet worden ) in de tegen-
woordigheyt van den Keyfer, den Prieftcr een flag om fijne ooren gaf,

nwat
^" kleed, waarop dat water gekomen was , afgefcheurd

heTdL- hebbende
, fmadelijk en met verfoejmg weg wierp. Julianus fag de

om over- fmaad
, fijne Religie in fijn tegenwoordigheyt aangedaan, methetgroot-

<]udm. misnoegen aan, dog liet fi.ilks niet blijken , en , om hem de eer van
het martelaarfchap niet te gunnen, fogt iets anders tegen hem op j eneenig
verfiiym in fijn ampts-waarneming uyrgevonden hebbende , ontfeydc
hem fijn dienft , en bande hem, fommige feggen naar Melitina, een
onbewoonde plaats inArmenien, of, als andere willen , naarThebaïs in
Egypten , waar van daan hy in 't begm van Jovinianus regeering wc-

Dewij^en der t'huys qiiam. Dog om voort te gaan. Men het die keuraanftonds

'jnX' Tf^lf^tini^nus zot An^^ naar Nicea halen, alwaar de
Hug.' foldaten hem op een Ichild gelet hebbende, omdroegen, en voor Key-

fer uytriepen, met begeerte egter. dat hy een Rijks-genoot nevenshem
verkiefcn foude ^ welk met fuiken geroep en gefchreeiiw toeging , dat
hy met het wenken van fijn hand ftilte verfogt hebbende , man-moe-
dig, gelijk een Vorfi: betaamd, hen tot antwoord gaf: Het jiaat ^mij^
ne Heeren ^ in uwe magt my Keyfer te maken ^ maar dat gedaan zijn^
de, is het met uw, maar mijn werk te gebieden. Het isuwpitgtuals
Onderdanen te onderwerpen

, en my als Keyfer te beforgen 't geen het
vaiens gemeeue beft vereyfcht. Een antwoord . die hen alle verftomde. Het
TiniS^" w.^^ ^g^^^ g^^" ^^aar na. of hy nam tot fijn Rijks-genoot aan
ooften. fijn broeder Valens , dien hy (felfs in het Weften regeerendej het 2c-

bied over het Ooften overgaf

Sybeydo IV. Valentinianus nu en Valens poogden in het begin van hunne re-
gavcH vry. geering . om fig by het volk aangenaam te maken , alle partyen door
aHeHey" ^^"^ algemecne toelating te voldoen , en gaven bevelen , dat (/ê) een ie-
Reiigwn. der God mogt dienen naar die Religie, in welke hy was opgevoed

j dat
niemand tot defe of die wijfe van God te dienen foude gedwongen wor-
den . en dat niemand van de Onderfaten foude gehouden zijn de Re-
ligie van hun Vorft aan te nemen , maar alles gelaten worden aan der
menfchen goedvinden en vrye keur : een opftel , waar over fy by de

Dievande
Heydenfche Schrijvers ongemeen geprefen worden. De Heydenen eg-

Heydencn tct begrepen niet wcl , hoe fy fig van fuiken toegeventheyt behoorden
misbruykt bedienen, want fy rekten defelve fo ver als mogelijk was, fo dat fe

met(/} de binnen-huyfi^elijke vryheyt voor hun bygeloovigheyt niet
vergenoegd , defelve in veele plaatfen opentlijk begonden te gebruyken ,

Sn daarom mct het Vieren van hunne feeft-dagen , het verrigten van hunne godde-

door'^ltr
geheymen. en hunne ongeregelde en buytenfpoorige omgangen

fchcyden' ^oot ^He fiiraten te houden, weshalven de Keyfers fig genoodfaakt von-
wetten. den die vergunde vryheyt allengskens in te korten. Dus was het, dat

fy in het eerfte jaar hunner regcering (nï) bevel gaven
, om de pachten

en inkomften der Heydenfche Tempels, die door Conftantinus en fijne

foons

(O Soz^om. l. cit. Theod. lik 3. c. itf. 1 58. (1^) Cod. Theod. lik 9. Tit. J6. Le^.
y4mm. MarcelLltk^^o.p. i^V-. Symm. likio.Epifl. ^^.t,. ^7,7. U^'iA't. il)The9d,
Itk 4. c. 24. 187. (w) Cod. Theod.ltk lo.Tit. i. Ug. 8. 384.
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foons ingetrokken, en aan particulieren gegeven ^ dog door yuli/zmsv/e^
<ier opgefogt en aan de Tempelen herfteld waren, aan te flaan^ en als

een rente te ftellen by het geen der Keyferen eygen vaderlijk erf goed
Was, en een Wet maakten verbiedende alle nachteUjke offerhanden,
befweeringen , en toveragtige wigchelaryen , als zijnde geoordeeld boos-
aardig en gevaarlijk te zijnj te meer, om dat de nagt bequaamft fchecn
om die fwarte en helfche plegtelijkheden te werk te ftellen. Egter wierd
\Achaja (doordien Tretoxtatus , Stadhouder van Griekenland , aanwees

,

hoe onverdraaglijk het voor dat volk foude zijn^ dat mén hunne gehey-
men , die men alom fuiken ontfag en eerbied toedroeg , weerde) daar
in met begrepen, met beding egter van daar ontrent niet anders te doen,
dan 't geen met hunne oude lands-wijfe over een quam. Uyt dien hoof-
de fproot ook hun forg , dat (0) geen Chriften , op het voorwenden van
eenige misdaad , hoedanig die ook zijn mogt , foude tot de vegt-fpeelen ^
als ftrekkende tot oneere van den Chriftelijken naam , veroordeeld wor-
den ^ en byfonder de order van Valentinianus (^f)

die op de klagte^
dat , daar men de Heydenfche Tempelen door foldaten voor overval
van de Chriftenen bewaarde , en de vryheyt den Heydenen laatft verleend,

waar fy maar de magt en gelegentheyt hadden ( en die hadden fy nu te

Romen, doordien Symmachis de oudfte, een vinnig Heyden , thans

Stadsvoogd was) misbruykten, de Chriftenen tot dien dicnft gedwon-
gen wierden, beval, dat niemand, nog Regter nog Krijgs-bediende,
foude mogen ondernemen hen daar toe te dwingen , op verbeurte van
lijf en goed. Defe Wetten wierden beyde gefonden aan Symmachus ,

in het jaar CCCLXV. Hier uyt wierden de Heydenen gewaar, dat ^^'^yoo'"-

hunne voorfeggingen ydel waren : want fy hadden , fiende dat de Chriften [Sdufea'"

Religie onder de fwaarfte vervolging fo magtig had toegenomen , en dicJcsChri-

vande Heydenen fo fchielijkgefaktengeaarfeld was, om die van humien f„óp

aanhang den moed niet te doenfakken, opgehaald een voorfegging(<^) , niet.

die men waande van een der godfpraken in Griekenland te zijn uytge-
fproken , waar by verklaard wierd , dat hoewel Qhrïjhs felfs geen To-
veraar was gcweeft , de H. Tetrus egter door toverkunde te weeg ge-
bragt had , dat de Chriftelijke R.ehgieCCCLXV jaren ftand houden , en
aanftonds daar na te niet loopen foude, welke bepaalde tijd fy nu bevon-
den ten eynde te zijn j maar de uytkomft heeft gemelde voorfeggihg

taftelijk wederlegd, waar over de H. t^ugufttnus , die eenigejaren daar

na fchreef , met hunne fotternyen lagt eii fpot.

V. Des onaangefien lieten fig de Heydenen niet gefeggen , n^^ar wier-
^^1^;^°^,^

den op de gegeven toelating , terwijl Valens de Arianen begunftigde ^ voorleg-

en de regtfinnige hard viel, dagelijks ftouter en onbefchaamder , fo dat g»r'gea^^^^

hy eyndelijk gcnoodfaakt wierd op lijf-ftraf te verbieden alle foorten ^

van voorfeggingen, of by eenige waarfcggers raad te vragen. De gele-
^^^^^^j^^^

gentheyt van dit verbod was defe. Verfcheyde uytftekende Philofo- logtdoor

phen , thans (r) ongemeen bedroefd over den bloeijcnden toeftand van ^""^'^j'"'

de Chriftelijke Religie, waren de regeering van Valens moede, enver- iiemmdc

langden na een ander Keyfer , die van hun Religie zijn mogt. Om nu ''^s^^^^

hun voornemen met beter fatfqen voort te fetten ^ fpanden fy bedekte- ^""^^^

lijk met eenige Groeten te Hoof, en met fommige Ofticiers in het leger aan,

[H 2] en

(») Ibid.lih.^.nt. i6.Le^.7.Zortm.lib.^.p.7^^- (") Cod.Theod.lih.^.Tit.^o. Leg.S.

( p) Ib. Ith. T 6. Tit. 1 . Leg. I . (^) Aun. de civ. Dei lib. 1 8
. 5 v col. 1

1
3 o. Fide c.

fiij. (r) Soz.om. lib. 6. 35. 697,. Socr.lib.^.c. 19. p. 119. Philofl. lib. 9. c. 15.^.

^to.^mm. MarceH. lib. 29. p. 1724. crc.Zoftm.ltb.^.p. 7^^. ^^^^P Zonaram, [ed

hmc rempanllo aliter nanantem. Annal.T»m. 3.^ • 2,8.
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en (lelden alle konft van wigchelary te werk, om te weten wie Valens
fcheen in de regeering te fullen voleen , en maakten ten laatften een Tru
fusj een drieftal van laurier, die ly met fekere toverkundige befwee-
ringen wyden , en ^ met Arabifche fpeceryen berookt , in het midden
van fekere vlakte ter neder ftelden. Op de kant van het groote bekken,
daar dat drie-hoekig geftel op ftond, waren de vier-en-twintig letteren

van het Griex A.B.C. net, en even wijd van malkanderen gefneden.
Alles dus bcreyd zijnde, quam'er een man met linnen bekleed^ en lau-
rier-takken in de handen hebbende , die na 't fpreken van eenige tover-
kundige woorden , een tover-ring aan de kant van het dek-kleed, boven
het bekken vaft gemaakt , rondom draayde ; welk dan eenigen tijd ge-
duurd hebbende

,
eyndelijk fcheen ftil te houden , boven defe of geene

letteren^ waar uy t de Prieftcr ^ eenige hoog-dravende vecrfen gemaakt
hebbende

, de opgegevene vragen beantwoordde. Volgens defe konft

THEoa ^^'ierden in dit geval door dien rmg uytgetekend defe vier letteren 0. e. o. a.

wierdaan» die t'famen gevoegd defe twee letter-greepen uytleverden, THEOD.
gewefcn. ^^^j. iemand van de omftaanders uytriep , dat de godfp'raak daar baar-
Engeduyd blijkelijk Jheodorus mede aanwees, een man, die waarlijk van goeden

dorls*!""
''^^y^'^ » ^" ^^^^^ bequaamheden had , als zijnde bemgt wegens fijn
geleerdheyt^ wijsheyt , fedigheyt en befcheydentheyt , dien fy dan, al-
lo hy een Heyden was , met al hun hert wenften tot Keyfer te mogen

dlafovcr
^^^b^"- Eerlang wierd die geheelet'famenfweering den Keyfer ontdekt,

gcoefftnd, die daar over verbaafd en niet minder vertoornd zijnde, laft gaf, die
geheele faak naukeurig te peylen en te doorfoeken. Dit gedaan zijnde,
wierd Tbeodorus onthoofd , de maker van dien drieftal levendig verbrand,
en alle die aan dat doodelijk opftel hand hadden, jammerlijk gepijnigd,
en vervolgens gedood, welker betuygingen , folteren en dood wijd en

aan de Phi- breed by tylmmiamis C^larcelimus te lefen zijn. Alle Philofophen,
lofophen, die hen voorquamen , hadden niet anders dan de dood teverwagten-

en de Keyfer , die reeds te voren ftreng geweeft was , wierd in dit ge-
val ongemeen wreed, fo dat niemand, die maar als een Philofooph ge-
kleed ging, al had hy fig nooit met diergelijke voorfeggingengemoeyd,
vry raakte , en een geboorden rok voor een genoegfaam bewijs verftrek-

te, dat iemand een toveraar en een van de tTamenfpannelingen was.
en aan

. Onder defe
.
Wijsgceren was Maximus , de groote leermeefter van 7//-

aximus.
^^-^^^j. ^ vermaardfte Philofooph van die eeuw. Valens had tegen
hem, wegens fekere fmaadheyt hem en fijn broeder ten tijde van y/^/i^^s^^j

aangedaan , een oude wrok , waar door hy in 't begin van fijn regeering
hem onfagt handelde , (daar EimaPius fo droevig over klaagd} en nu
betigt van de geheyme raad en opheflTer van gcmelden aanflag te zijn
(hoewel hy'er maar eenige kennis van had , en reeds had voorfpeld

,

dat alle^ die aan die t'famenfweering vaft waren, door een ontijdigen
dood fouden omkomen) na Ephefen , fijn geboorte-plaats

, vervoeren en
wrccdheyt aldaar onthoofden liet. Dog des Keyfers woede ftrekte fig byfonder-

Sef""' ^^!^ "^'^ welker namen met defe vier letteren begonnen, en
men met* die Theodorus ^ Iheodotus^ 7heodofius, Theodutus, of diergelijke o-e-

tl o"^'*""
naamd wierden , welke hy door de felvc bloed-dorftige Staat-regel (^Is

egondcn.
/y^^^^^^. eertijds de kinderen te Bethlehem , in hoop van onder defel-

ve den nieuwgebooren CMejJias en Koning der Joden aan kant te hel-

diir^^im
' ^^^^ vermoorden ) alom deed opvatten en dooden j waar in hy fo

docu"flc^
wreed te werk ging, dat veele, om dat gevaar te ontgaan, hunne na-

gen. men veranderden , ten eyndc fy om een onnofelen naam hun leven niet
mogten quijt raken. God egter, dien 't meenigmaal belieft der men-

fchen
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fchen boofe voornemens te verydelen, befchikte het fo, dat de grooterheodofiué

neodofius de handen van Valens ontfnapte, en, in weerwil van al fijn'^^^'"°°^''»

forg en wreedheyt, hem in de regeering in het Ooften volgde ^ \ welkgcnLTd!''
te merkelijker is, om dat fijne ouders ineendroom gewaarfchouwdzijn-^y^^'^-
de, gefegd worden hem die naam gegeven te hebben, tot een voor-^"'""''
beduydfel, fohetfcheen, van fijn toekomende grootheyt. Dus ging /^^-Tovcr-boc^
lens niet alleen te werk met menfchen ^ maar ook by die gelegentheyt i^*" ^or.

'

tegen de boeken: want hy gebood alle tover-boeken , of die vaneenieef" 7"
ongeoorloofde konft handelden, op te foeken, die hy t'famen dragenen

*

opentlijk Verbranden liet. In die tijd raakte de H. Qhryfoftomus, thans
een jongeling, in een merkelijk gevaar : want(x) op feekere tijd naar Chryfoiio;
de Kerk gaande, nam hy een boek op, 'fwelk van een verdagt per- "^"^ raakte

foon in de rivier geworpen was, en fag, fo dra hy het opfloe^
, dataeraar'*^

het een boek van dé toverkunft was. Dit merkte een foldaat , die
'

daar juyft voorby ging, en het hem met fijn makker had fien opnemen;
waarom Chryfoftomus, en die by hem was, verlegen zijnde, niet wiften
wat fe met het boek fouden doen , gemerkt het by-na even gevaarlijk
was fuiken boek by fig te hebben, of daar van af te fcheyden. Maar
fy wierpen het ten eerften weder weg , en ontquamen dus het gevaar.

VI. In het Weften handelde men met de Heydenen wat fagter. Men Hardenad tc Romen (?) verfcheydene van den rang der Raadsheeren betigt «gtsge-

van ongeoorloofde wigchelaryen
:
de Regter, dien het onderfoek over '^^"^'V*^'

fulke gevallen was aanbevoolen^ ging'er fcherp mede voorts fonder ie-Sia'Trfi
mand te verfchoonenj en droeg alles den Keyfer vry hatelijk voor, clie
dan tegen hen reeds een fcherp proces begonnen had : maar den Raad
verfogt van Valentinianus door een Gefantfchap , dat dog niemand bo- ^°gop

ven de verdiende van fijn misdaad mogt geftraft, of eenig Raads-heerSs\S
buyten regts-geding ter pijn-bank overgegeven worden j waar op den^ast-
Keyfer tot antwoord gaf. diergelijke beveelen van hem niet gegeven tc
2ijn, en dat men fulke dingen enkelijk ophaalde

, om hem ineenquaden
naam tc brengen

^ en verklaarde figfelven in een antwoord-fchrift aan
den Raad [y) ^ dat hy het waarfeggen niet aanfag als een foort van to-
very, en dat hy daar in^ fo lang het fonder iemand te befchadigen ge-
pleegd wierdj geen quaad fag, maar hen dat, en alle het geen den gods-
dienft hunner voor-ouders raakte , toeliet , gelijk de Wetten , van hem daar
over in 't begin fijner regeering gemaakt, genoefaam uytweefen, en fijn
getuygen zijn konden. En aangaande 't geen hem van de Raads-hee-
ren gefegd was(j^), hy feyde dat verfchil aan den Stadsvoogd te heb-
ben overgegeven , dien hy belaft had, fo hy de faak niet konde afdoen,
de betigtte. nevens een verflag van 't geen tegen hen gedaan was j voor provintialonem te brengen. Ontrent die felve tijd was het, dat hy door een an-Priefters

dere Wet(y) de Priefters, die Trovinciale genaamd wierden (defe wa-f;„^'J?''
het, die op een gehcele Provincie opfigt hadden, en gemeenlijk uyt den merke,

net midden van de genaamde Curialen getoren wierden, welker werk J{j^^''/^"°"

^as forg te dragen voor de Tempelen en de heylige Kerk-gewoontens,

t (1.^^ voor de praal en ftatien op de feeft-dageh , en op hun eygeri

M Ji*-

l^penhare fpeelen en vertooningen te beftellen) dat hy, feg

^
L.

Priefteren vry ftelde van den laft aller burgerlijke bedieningen,
en het felve voorregt gaf, dat de Mannen van aanfien en (iaat genoo-
ten

j
te weten

, dat men hen tot de pley of pijn-bank niet foude mogen
overgeven , en dat fy niet minder in rang en aanfien geagt fouden wor-

[H3] den
C<f

; Homil.38.»» ^a.
3 40. (t) Amm. Marcell. lik 2^. p. 1761, (t/) Cod. Theod,

cit. Leg. 9. {x) md. heg. 1©. (;) Ihid. lik u. tit. i. Leg. y^.p. 425.
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den als de Comités ( thans Graven ) , Mannen , die hun ampt wel be-

kleed hebbende , rot {laat en eer verheven wierden. Hy gaf insgelijks

Susbc- bevel , dat dc fpeelders {z) , die fig in de openbare fpeelen en op de

vdomde fchouwburgen lictcn gebtiiyken , (zijnde fulks door de befliiyten der

by hun ftcr- Kerk uytdrukkclijk verboden) wanneer hun dood voor oogen was, tot

ven in den Sacramcnteu (dat is, tot den Doop en het Avondmaal) indien fy

^ï'keaan betoUw hadden en daar ernftig na verlangden, mogten worden toegela-

tc nemen, ten ^ dog met goed-keuring van den Biflchop , en onder 't opfigt van

beding.*^*'
de burgeerlijke Magt of Overigheyt : en dat fodanige weder herfteld zijn-

^
' de j niet fouden gedwongen worden , om het fchouwburg te dienen.

Ecpcn Mo- VII. Ontrent het jaar onfes Heeren CCCLXXII. fond CMavia{a)y
gsuytAra- i^Qj^^j^g-,^ der Saraceneu^ een volk uyt dat gedeelte van Arabien, dat

naaft aan Egypten grensde, eenen cJ^oy^j (die in de naaftgelegenc

woeftijn eenlaam leefde, en niet min om fijne wonder-werken , dan

wordnif- godvrugtigheyt berugt was) na Alexandrien, om tot Biflchop te wor-
fchop ge- ^gj^ jj^p p-efleldi maar hy niet willende beveftigd zijn door Lucius y

rregtfirdien de Arianen tot Bifl^chop van die plaats, die nu onlangs door de

gcBii". dood van Kytthanajius ledig geworden was, hadden opgeworpen , wen-
fchoppen. ^g regtfinnige of Catholijke Biflchoppen^ die thans in bal-

lingfchap leefden , van welke hy met oplegging der handen beveftigd

Hy bekeerd zijnde, wedct na fijn vaderland keerde, alwaar hy het meerendeel der

fi.r^"''
menfcben tot het Chriften Geloof bekeerde i welk naderhand groote-

^ '

lijks voltrokken wierd, wanneer Zocomus het hoofd van eendervoor-

naamfte ftammen , fig op het verkrijgen van een foon (die een godvrugtige

Welk na- Monik hem verfekerd had te fullen hebben , indien hy maar het Chri-

^"erd'*
ftendom wilde aannemen) liet doopen, en alle de fijne tot het Chri-

TooJcgcfet. ften Geloof overbragt. Geen minder voortgang had insgelijks het Chri-

ftendom by de Noordfche volkeren, byfonder by de Gothen ^ die by

t)eChri. den Donauw woonden {b) : want Thritigermis , een van hunne Prin-

ften Religie een, hebbende door hulp van Vakns een merkelijke zege bevogten

b "diTo"^ ^egc" ^thanaricus , een Vorft van die felve Natie, gaf^ tot blijk

thcn.
' van fijn dankbaarheyt aan den Keyfer, en tot vafte verfekering van fijn

^^^f"^- vriendfchap^ in fijn land de Chriftelijke Religie een volkomene vry-

fandienï hcyt , by wclke gelegentheyt de Arianen^ die het toenmaals by het Hof
De Arianen ^^^^^ inhaddeu ,

oppaften , om hun gevoelen onder de Gothen in te

dïhunne voeren , hoewel het daar reeds al eenige wortelen gefchooten had door
Ketterye. middel vau hunnen Biflchop Vlphtlas , die ten tijde van Conftantius ^

^t^lor'^^'i'hïloflorgius brengt defe gefchiedenis(O thuys onder de regeering

gcfaaid was yan Cofijlanmus )
afgefonden in gefelfchap raakte van Eudoxius , c//-

doorUiphi-^^^^-^^j.^ andere van dat gevoelen, door welke hy verkeerd en over-

eehaald wierd tot hunne verderfelijke gronden en leerftukken, die hy

dicdeGo- dan na huys medegenomen, en in fijn land met allen ernft verbreyd had.

thifche let- p^j-^ Ulphilas is de eerfte geweeft, die de Gothifche letters uytgevonden, en

den Bit naderhand den Bijbel in die taal overgefet heeft, welk dan een kragtig

beioverfet- j^iddel tot fpocdigcr voortfctting van het Chriftendom in die Geweften

L^ctdcBoe-was. Een fiak egter was daar in aanmerkelijk, dat hy in fijn vertaling

ken der Ko-^^ Bocken dcv Kontfigen (waar onder die van Samuel en de Qhronijken

c"f^"u t
i^ede beo-repen worden ) over floeg ^ om dat die vafl: niet anders dan

enJaaï-^^'een verhaal van oorlogen behelfende, hem bcquaam fcheenen de gemoe-

deren van dat volk gaande te maken, daar fy, als zijnde van natuuren

een

(^) Ihid. lik 15. tit. 7, Le^. i,p. ^61. (a) Soer. lik 4. c. ^6. p. 253. Soz^om. Uk 6,

e. 38. p, <>99. TW. 1%. ^.c.z'^.p- 185. Ruf. lib. 2. c. 6.p. zi6. (^) Socr^ibid^

e, 3 3. Sozj>m. c, 37. {c) l^ib, 2. c.'^.p. 471,

om
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een oorlog-fugtig volk, veel meer dienden ingetoomd^ als tot krijgs-
ondernemingen aangefpoord te worden. Onderwijlen plaagde F^ï^/zx

ff,' j'IJde arme regtfmnigen op een jammerlijke wijfe, en vervolgde fe metful- de' regtS:
Ken woede en geweld, dat Th€miBms(^d) de Wijsgeer, % hunne faak
aannam, die hy in een redeneering, daar toe opgefteld, voor den Key- Themiftiui

Ier bepleytte; hem voorhoudende: „Dat hy fig niet verwonderde over
de verfchdlende gevoelens onder hen, gemerkt defelve van geen be-vorhénby

3, lang vvaren , in vergelijking van de oneyndigc en groote verfchillen
„die de Grieken onder malkanderen hadden

, diefekerlijk niet anders als

„ een ongenegentheyt en afkeer verwekken konden. Mogelijk ^ vervolV-
„ de hy , heeft God behagen in defe verfcheydentheyt van <^evoelens
„gemerkt defelve kan dienen^ om der menfchen fielen een dieper eer
„en ontfag voor de Goddelijke Majefteyt in te boefemen, als febemer-
„ ken, dat de kennis Gods fo diep en verborgen is , dat geen men-
„fchelijk verftand defelve bevatten of begrijpen kan. Defe egter dus ^°g^"'^'=-

voor de Catholijke pleytende, fprak bedektelijk de faak der Heydenen w.^^Je"^^'
voor, gelijk hy ook elders op dien felven trant deed. Dit vertoog, inHeydcncn.
het Latijn door TDudithms vertolkt^ is nog voor handen, envan^é-^.?- ofdieora-
vius, om dat men het met in 't Griex had, weder in die taal overp;e- tie,diemeQ

bragt, die egter (hoewel om feer onnofele redenen) loochend, dat hetj^fc';;
defelve oratie foude zijn die defe redenaar by die gelegentheyt opgefteld d!^.hy^.oor

en den Keyfer voorgehouden heeft : want, om nu niet te feggeS, dat'^'"/'^^"
het geene Socrates en Sozomenus uyt dat vertoog aanhalen , daar even
fo gevonden word, het fchijnt r/&^«?i/?/«j- in die trant van redeneeren
byfonder behagen had , gemerkt het fo in woorden als faken niet veel
van üjn redeneering voor Jovianus, ten tijde als defelve het Burgermee-
Iterfchap aanvacrdde

, verfchild. Ten tijde defer Keyfers , is , in op&t
op de^lieydenen, nict- veel van belang buyten ^t gefegde voorgcvS-

r^oivv^^wr/ ^'r^ri^^" ^l- November, in 't jaar onfes Heeren Dood vaa

<-e.CLXXV. Valens leefde qualijk drie jaren na hem en was door
- ftrengerTegen drregt^^^

nige Chriftenen , dan eenig Chriften Keyfer voor of na hem.

{fy Socr. ibid. c, 32. 250. Sozjam. c. ^6.p. 69^.
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INLEYDING. V. Afdeel,

Vyfde Afdeeling.

De toeftand van de Heydenfche Religie onder de regeering van Gr^r-

tiantis, Theodofms de Grootv , en deflelfs navolgers.

INHOUD.
Theodofius word van Gratianiis bevorderd tot de rijks regeering in het

Ooften. Hy betoomd^ door verfcheyden wetten tegen afvalt offerhan^

den wigchelen , e.fv. de (ioutheyt en aangematigde vryheyt der Hey-

denèn; die daar door in een Jlegten toefiand geraken. Voorboedtng

ontrent den lempel te i^defTa. Gratianus weygerd de Triefterlijke

ftola, en den eernaam van Pontifex Maximus, Opper-Triefter , die

de Chriften Keyfers tot nog toe gedragen en gevoerd hadden. T)e

Heydenen op nieuws fcherpelt'jk tegengegaan , byfonder in het Ooften.

Ue vermaarde Tmpel van Serapis te Alexandrien word verdorven^

en de belagchelijke dwaasheyt van de Heydenfche afgodery ten toonge-

field. Heydenen verwekken daar door oproer ^ en mishandelen de

Chriftenen. "De hervorming voortgefet door Theophilus Bijfchop

^an Alexandrien. Het vermaarde beeld van Serapis word in't open-

haar verbrand. T)e verwoefting van dien Tempel was door de Hey-

denen/^'^> v'oorfegd. Alle de andere Tempelen te Alexandrien worden

zefloopt. Een ftaaltje van vuyligheyt en godloosheyt gemeenlijk in de-

felve gepleegd. Op derfelver piiynhoopen wierden Chriften Kerken

gebouwd. 'De rivier Nilus vloeyde fi overvloedig niet over , als wel

te voren. "Dit word van de Heydenen opgenomen als een Jiraf der

goden over het vernielen hunner Tempelen, maar de valsheytvandat

voorwenden wierd eerlang door een groote overvloeijing derfelve ont*

dekt. In andere Geweftm van het Ooften word insgel^ks die hervor-

ming.
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m'tng voortgefet. Marcellus Bijfchop van Apamiea verbreekt een Terrr
^el van Jupiter op een wonderdadige wijfe. Libanius bepleytmet op-

fet de faak der Heydenen. T>e inhoud van dejóelfs Oratio de Tem-
plis j Redeneering van de Tempelen , word den Keyfer voorgehouden ,

dog vermogt niets op hem. t^anjlagen op het leven des Keyfers. Theo-
dofius raad die , welke in den RaadnogWeydens waren , ^f/Chriften
Geloof aan te nemen , dog word ftijjfinnig afgefta^^en. Symmachiis
word om fijn verwaandheyt en onophoudelijk aanhouden voor de Weydie'
nen uyt Komengebamien. Verfcheyden beveelen des Keyfers tot demping
van de Heydenjche afgoderyen en Kerk-pligten. Valentinianus de tweede
wordomgebragt. Theodofius laatfie PVet tegen den Heydenfchengods-
dienft , en alles wat daar aan vaft was . T>e doodvan diengoeden Keyfer.
Arcadius

, defielfs fbon en navolger
, fet het felve werk voort. K_AUe

Tempelen, die'er nog waren, wierden afgebroken., en derfelver ma-
terialen aan gebouwen , die het gemeen raakten , befteed. De Kerk-
vergadering van Carthago verfoekt van Honorius het affchafen van
het overblijffel der afgodery in Africa. T)e Keyfer geeft daar an^
woord op. V?rfcheyden wetten van Honorius, en de jonge Theodo-
fiLis worden ten felven eynde door het geheele Rijk gemaakt. Het
Heydendom fchroomdfijn hoofd te vertoonen , en word allom in de
Ijoeken gejaagd, talles word beflooten met een korte herhaling uyt
Theodoretus.

I. T^\E twee Keyferlijke broeders geftorven zijnde, bleef het rijks- Cratianus

I
1 bcftier in handen van Valentinianus twee fonen , te weten/9 vaiemi-

Gratianus, die reeds twaalf jaren, en Valentinianus dejonge, ""^^2^,

die reeds drie jaren geregeerd hadden. Gratianus vond aan alle kanten
Gratianuswerk

> want het rijk was in een grooten (lommer , en vond fig , door- kicfttT'
d'en hy van fijn broeder, die nog jong was, weynig hulp had , genood- ^'^'^'•2=-

^akt om tot befcherming van het Ooften, 't welk thans deerlijk van de
Cjothen geplaagd wierd, een rijksgenoot te kiefen. Hier toe koos hy een Theodofius
man uyt daar met op te feggen viel, 7heodofius een Spanjaard, die we-'^'^^roote.

gens den roem fijner daden met regt den naam van de Groote gegeven
wierd. De Heydenen hadden meeft alom veele jaren herwaards vreed-ocHey-
faam de oeftening van hunne Religie genoten , en waren federt de tijd van
Co«/?^;/^/"//j- daar weynig of niet in geftoord: felfs ftonden in de tweefto"ut:

eerfte jaren van Ty^É-ö^ö/^/zj- , wanneer men genoeg met de oorloogen te'twdkvaa

doen had, de Tempelen open(ö), en pleegden de Heydenert de vryheyt J^j'g'j^e-

van hunne oude kerk-feden en gewoontcnsj waar door veele naar hunne
oude bygcloovigheden fmakelijk begonden om te fien , en andere , die
onder de regcering van Valens., door een vervolging van Arianen ,Joden
en Heydenen

, qualijk gehandeld waren , felfs tot de oude Religie hun
toevlugt namen. Hier tegen vond de Keyfer fig gedrongen aan te gaattoe Keyfer

met een wet (b) , die hy gaf op den 26. lylpril. in 't jaar onfes Heerengeeftecn

^CCLXXXI. waar in hy belaftte, dat alle, die vanhet ChriftendomJ^^fValnge
het Hcydendom afvielen, fouden ontfct wefen vandemagt, om een chriftenen,

Teftament (uyterfte wil) te maken (welk egter altijd voor het groot

voorrcgt, een komeyn aangeboren, gehouden wierd) ,fo dat hunne vrien-

den of magen van 't geen fy fouden mogen nalaten , niet konden verbeterd

worden
j welke wet vao hem en Valentinianus door veele andere , met

nadere uytlegging, fo ontrent de perfonerf als ontrent faken, nader-

hand verklaard en beveiligd wicrd. Ontrent het eynde delTelven jaars

[ I ] verbood
(^) 2:oftm.lib,^.p.7^<^, (h) Cod.Theod.iib.iC.tit.j.Leg.i.vU.Liy'^.,^.
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En tegen dc verbood hy (O op ftraf van verbanning alle wigchelary-oftcrhanden

,

wigcheia- ^y defclve by dag of nagt gedaan wierden, of met fuiken oogmerk

handen? tot dc Tempelen te naderen, met byvoeging, dat God niet door ver-

foeyelijke bcfweeringen en toveryen , maar met reyne en kuyfche gebe-

Hoc vcrdit (J^q moeft wordcu aangeroepen. Hoewel nu die Wet niet rond uyt

chrlftcnen mede bragt de affchaffing van andere offerhanden, dan die, door wel-

vrierd uyt- mcu icts poogdc te voorfeggcn, egter deeden deChriftcnen daar hun
gerekt, voordeel mede, en trokken defelve verder, dan de meening dcsKeyfers

die de Hey-
voor die tijd geweeft was: want, gelijk^er Z<?/?»^//^ over klaagd ,

denen be- de Tempelen wierden fo in de ftad als te lande beftormd , en de Hey-
nauwden, ^g^en behielden de vryheyt niet om hunne oogen hemelwaards te flaan j

en hun aandagt aan de dwaal-fterren te oeffencn, ten ware fy gevaar aaii

en een huu leven loopeu wilden. Onder anderen was'er een vermaarden Tan-

EdSfflo
^^^^ goden Tempel, die met een menigte van keurlijke beelte-

ten, ' nilfen en flok-beelden van goden vercierd was , in het landfchap van

Oshroenc j in de ftad EdefTa , naar de niet onwaarfchijnlijke gifling

van Gothofredus : defe wierd gefloten, maar het Hof ftond toe, (op
de klagte der Heydenen, daar in fy vertoonden ^ dat fulks grootelijks

tot nadeel ftrekte van de ftad
, gemerkt men aldaar gewoon was te fa-

men tc komen , en fijne gemeene vreugde-dagen te vieren , en byfonder
dogonder die, op welke fy hunne eebeden voor het leven en de welftand van den

dwo^cr*"'
i"^^y^^^ offerden) het Hot,feg ik, ftond toe, datfé») defelve tot gemelde

gefteuf" eynden foude geopend , en de beelden tot cieraad gelaten worden , mids

dat men geene offerhanden in den felven meer foude offeren. In het

Weften ging Gratiams wat ftrenger met de Heydenen te werk. Hy
deed hen gcnoegfaam fien wat fy van hem te verwagten hadden , wan-
neer hy het Priefterlijk kleed weygerde aan te nemen (/).De Roomfche
Keyfers hadden doorgaans bekleed het ampt, en gevoerd den eer-naam van

Gratianus ^Pontifex ^laxïmm , of het hoofd van alle de Priefters, ja niemand van

PoSx Chriften Keyfers had tot nog toe fwarigheyt gemaakt , denfelven als een
Maximus eet cn cicr-naam aan te nemen : maar wanneer de Priefters quamen , om
te zijn.

\^^^xv 't felve en den Hooge-priefterlijken rok aan te bieden, weygerde
hy het rond uyt, als oordeelende hem, die een Chriften was, fuiken

Der Heyde- kleed ongeoorloofd te dragen. Als die rok te rug gebragt wierd, riep

ncnbedrey-een vau de voornaamfte onder 't gefelfchap der Priefteren uyt^ Wil den

ovef^''' Keyfer niet genaamd worden "Pontifex CMaximm y Maximus fal eer^

lang Pontifex zyn, oogende op eenea Maximus ^ die thans gereed ftond
en moord

j^^j- Keyferrijk aan te matigen ^ en kort daar na Gratianus ver-

fo-s. raderlijk vermoord hebbende, een groot vriend en voorftander der Hey-

Dat verhaaltonen
was. Maar behoudens de geloofweerdigheyt van Zofimiis ^ die

gaat egter dat verhaald, 't is feker fo uyt deoudeopfchriften , als uyt het getuyge-
nietvaft.

j^jg Aufonius , meeftet en voogd van Gratianus ^ dat hem die eer-

naam meermaals is opgedragen (^) , hoewel fulks mogelijk meer door
De Hey- oog-luyking , dan door goed-keuring van den Keyfer gefchiedde. Dog
Toeken ^^^^ ^^^^ tekenen van misnoegen Gratianus den Heydenen gaf , of niet,
gunftby fy gavcn den moed niét op , om iets voor hunne Rehgie te onderne-

voor^,!fn"men: dus begonden fy, fiende de faken van 't gemeen verward ftaan

,

Religie, moed te vatten ,
byfonder te Romen , alwaar een kleyn gedeel-

te

(O Ibid.tit.io.Le^.j.p.iCS.* (d) Uhifupr.^.7<^S. (e) Ihid. lik S. p,, (f)Id.

lib.^.p.761. ((r) IMPER. Cz^S. GRATIANUS PlUS, FELIX..,.
PONT. MA X.reliqua vide apud. CollcSlores infcriptionum. Vnus in ore omnium
Gratianus^ poteflate Imperator Pontifex reli^ione. Aufon, GrAt. A^ion, ad Int"

per. Gr^tian, p.716.
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te van den Raad onderftond, uyt den naam van alle, des Keyfersgunft

voor hun Religie te vcrfoeken , maar hadden , om dat Damafas en Am- Wcik Joo?

brofius een tegen-verfoek ingaven
,

geen gehoor, gelijk wy elders ^or/cegen

hebben aangetekend. Thans ontftond'er een groote hongers-nood te gegaan.

Romen, die de Heydenen voorgaven veroorfaakt te zijn door het miS-
„o^o^ds^oör,

noegen der goden over het verfuymen en onderdrukken van hunne gods- laak word

dienftige plegtelijkhederi ^ en ftaande hielden een figtbare vertooning
'l^"

van die ftraf-verdienende fonde te zijn , gemerkt het niet meer dan biU laft gdegd.

lijk was, dat fy, die den Priefteren en Veftaalfche maagden het gering
onderhoud , hen door de milddadigheyt der voorige tijden toegelegd

,

ontnomen hadden , nu ook brood gebrek hadden. Symmachns 'm\\zt^,^^^^^^

volgende jaar Stadvoogd te Romen geworden zijnde, ftelde een wijdloopig cLs' ver-

fmeek-en verfoek-fchrift aan den Keyfer op , waar in hy met alle kragt van
redenen en cierlijkheyt van voorftel de faak van lijn godsdienft bepleyt- nen.^^

^"

te: maar de groote en geleerde Biflchop van Milanen, K^mbrofius j^^'i^^^^y'^

ftelde fig daar gelukkig tegen , beantwoordde hetfelve , en deed het tot gen^bSgt"

niet loopenj 'twelk wy ajles in het leVen van den H.-^»2^ro/^>/j"wijden van Am.

breed ophalen.

11. De Heydenen in het Ooften egter konden , n iet tegenftaande reeds De Hey-

voor vier jaren ander bevel gegeven was , niet nalaten de Wigchelaars ^ ^'^^^^

die uyt ingewanden, vogel-vlugt of gefchrey, of ook door tover-kun- dertothuH

de iets voorfeyden , en alle andere , die van dat flag waren , te gebruy-
wjgchden.

ken j welk dan Theodofius noodfaakte die Wetten weder op te halen

,

en het uytvoeren van defelve fodanig te belaften, dat hetecn doodweer-
dige misdaad foude wefen , fo iemand cenige offerhanden, om daaruytj
of van 't geen gebeurd was , of wat'er te verwagten ftond , te wigche-
len , deede. Defe nadei' order wierd gefonden aan den Opper-Stad- Bevelen

houder van het Ooften , Cynegius j een ïvlan , die om het bekleeden
'Jeio^^lri'

'

van fuiken ampt , en om fijn godvrugtigheyt , in groot aanfien was , aan Cyac.

en van den Keyfer in de gewigtigfte Staats-bedieningen gebruykt 8^"'-

wierd. Defen had de Keyfer de hervorming van het Heydendom in
het Ooften aanbevoolen (i) , en wel naaft in Egypten , werwaards
hy hem met magt om de Heydenfche Tempelen te fluyten , of af te

breeken, en derfelver bygeloovige plegtelijkheden te ftremmen, affond

in het jaar CCCLXXXVII. Dus gemagtigd quam hy tot Alexan- Diens bc-

drien , alwaar fommige verklikkers Qk) , d'een en d'ander van den Raad '^^^^^^^^

befchuldigden , en derfelver perfoonen , en wel meeft hunne goederen j fchrevca

die fy voorgaven, fo het fchijnt, Kerkelijk goed^ en inkomften van de ^o"^*^'

Heydenfche Tempelen te zijn , in \ uyterfte gevaar bragten , die van
Cynegius na nauw onderfoek geftraft , - en de betigtte in het befit van
hunne goederen beveftigd wierden , welk op hun vcrfoek ten Hoofdoor
den Keyfer felfs wierd goed gekeurd. Maar helaas ! dit groote werk
Van Cynegius bleef fteeken, doordien hy in het volgende jaar ftierf, en
eerlijk te Conftantinopelert begraven wierd. Het felve wierd egter door Thfophi-

neophilus^ Biffchop van Alexandrien, die daar vry yverig in waSj^'^"*"'^

voortgefet. Het eerfte dat hy daar in ondernam, was 't geen volgd: voort.

Te Alexandrien was een vervallen en eertijds vermaarden Tempel (l)
, ^^^^

die aan Serapis was toegeëygend , en ons van Ruffinus Qm) befchrevcn van serapis

word. Defe was, naar het feggen van een land-befchrijver van die eeuw, w^rdover.

[I 2] uyt-'''°'

(fc) Sie het leven van Amhro^ius. (i) Zof;m. lih. 4. p- 7<^i- ik) Cod. Theod. lib. 10.

tit. 10. Le^. 19 ƒ?. 444. (O Dcfcript. Orh.Gr. Lat.Gothofr. p. 18. (m) üufin.

z, c. 21. p. 253. C7- c, 23. P' 154. Socr, lfh. 5. e. 16, 1.7. p, 27^. Sozom, lib, 7.
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viytnemende konftelijk gebouwd , en had den naam van wegen de def-

tige bouw-konft, dciïelfs wel-gefchiktheyt, en de ftatelijkheyt van den

dienft, dat fe boven alle andere had uytgemunt, en by-na het eenigftc

geweeft j \ welk in de wereld verwonderlijk was. Theophilus ver-

fogt den Keyfer die plaats te mogen hebben , en tot een Kerk td

maken. De werk-bafen kregen laft om alles uyt den grond op klaar te

maken : defe daar in befig zijnde , vonden veele donkere gewelffels en

kelders , in welke de geheymfte faken , tot hun Heydenfchen godsdienft

behoorende , waren opgeflooten : hier uyt bragten fy veele verfoeyelijkö

en fchandelijke beelden en gereedfchappen aan den dag , die fy ten fpot

DcHey- van al het volk ten toon ftelden. Dit verwekte een ongemeen misnoegen

ftXo fi

^" Heydenen , die dan aanftonds t'famen rotteden , en , hoewel van

daar tegen minder getal dan de Chriftenen 5 dog door woede en raferny aangefet, op
•P' de Chriftenen aanvielen , veele derfelven verwondden j andere dood floe-

gcn , en tot den Tempel , daar in fy fig verfchanften , hun toevlugt

namen. Eenige Chriftenen , die fy gevangen genomen , en weggefleept

hadden, wierden gedwongen om te offeren , of, fulks weygerende, op
de wreedfte en ongehoordfte wijfe gepijnigd en omgebragt. Hun hoofd
was fekeren Olympus , een Wijsgeer, die hen overreedde de godsdienft

van hun vaderland niet te verlaten ^ maar, des nood zijnde, kloekitioe-

dig daar voor te fterveni en hen, wanneer fy over het verlies hunner
beelden mismoedig waren , te gemoet voerde , Dat fy daar over niet

moeftcn ontfteld zijn, alfo defelve in der daad niet anders waren, dan

fy fagen, ftoftelijke fiken, die 't geweld en verderf onderworpen wa-
ren, en wel van goddelijke kragten waren bewoond geweeft, dog dat

defelve , na het fchenden der beelden , naar den hemel waren weder ge-

keerd. DeOverigheyt deed al wat fy konde, om hen te befadigen , en van

't geen fy gedaan hadden reden te doen geven , maar te vergeefs : fy luy-

fterden na redenen nog bedreygingen , ïb dat de Overigheyt fig genood-
faakt vond den Keyfer al 't gecn'er gefchied was bekend te maken , die

,

volgens fijn goedertieren aart, hen tot antwoord gaf , Dat de Chrifte-

nen, die'er 't leven by hadden ingefchooten , gelukkig waren, door-

dien fy hier door de kroone des martelaarfchaps verkregen hadden , en

dat hy de moordenaars had voorgenomen op vrye voeten te ftellen^ in

hoope , dat fo veel goedheyt en genade een kragtig middel tot hun be-

Kcyferlijk keering foude zijn j maar dat egter de Tempelen, die de aanleyding tot

dat ongeval gegeven hadden , tot de grond toe fouden worden afgewor-

pen. So dra was defen brief niet gelefen , of de Chriftenen waren daar

over ongemeen in hun fchik , en de Heydenen namen de vlugt waar fy

Volgens beft konden. Hier op hervatte Theofhilus ^ met de Monikken, on-

TttT^t.'
^^erfteund door Euagrius den Keyferlijken Stadhouder, en den Over-

hedword ften van het Heyr Romanm , liet werk , braken den Tempel felfs tot
^fg^ebro-

jgi^ grond toe af, en vonden (ji) in deflelfs muuren fteenen , op welke

een kruys was uytgehouwen , welk van de Chriftenen voor een eerweer-

dig teken van hun godsdienft wierd aangefien, waar in fy nog nader

verfterkt wierden, wanneer iemand ^ die in die geheyn-^e letteren be-

dreven , en onlangs te vooren een Chriften geworden was , lien verfe-

kerde, dat die verbeeldende tekenen op het toekomende leven fagen,

en dat andere van die beeld-fprakelijke letteren te kennen gaven, dat de

Tempel van Serapis een eynde foude hebben , wanneer die letteren aan het

ligt gebragt wierden. In het midden van dit groot gebouw was een {o) Ka-
pél^

(;;) Socr. Cr Zoz,om. loc, cit. Rufin. ibid. f. i^.p. zjS.: {o) Rufin. tkid.f^l'j. Jheod.

lik. c. 2 2. p.zi^:
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pél 3 die j onderfchraagd met koftelijke marmere zuylen , vergul-

de muuren had, en van boven gelijk als met een fchild van filver^

welk weder door een ander dekïèl
,
dog van kooper , bedekt en over-

trokken was: in die Kapél ftond het beeld van Serafis^ fo groot, datSerapIi ,

het mef de eene hand de eene , en met de andere hand de andere fijde " *

van den Tempel raakte, en men vond'er andere feldfaamheden , om het

gemeene volk door het verwekken van ontfag te bedriegen en te misley-
den. Men had onder andere aldaar een overlevering, dat, fo eenig
menfch dat beeld maar aanraakte, de aarde fig aanftonds foilde openen,
de hemelen worden ontbonden , en alles tot een chaos , een verwerden
klomp, en algemeene verwoefting vervallen: maar een Chriften foldaatword iü

daar by ftaande , en door den Biflchop Theophihis aangemoedigd zijn- ftu'^kcn

de, vermande fig de proef daar van te nemen: want hy hakte met een ^eJbl'^d?
bijl een ftuk iiyt fijn aangefigt , waar op niet anders volgende , dan dat
'er een menigte van miiyfen uyt de gemaakte opening voort quamen

,

hakten fy het beeld van lid tot lid aan (lukken ^
fijn hoofd, voeten en

alle de buyten-leden wierden met touwen de ftraten op en neder ge-
fleept

, en cyndelijk op verfcheyde plaatfen der ftad verbrand , dog de
romp felfs wierd bewaard, om in het fchouwburg op een plegtelijker

wijfe aan het vuur over te geven. De geheele verwoefting van defcn Voorfcg-

Tempel was, fo het fchijnt, voorfegt door den Wijsgeer (/>),
1'"^^"/'*'^

die fijnen leerlingen verfekerde, dat defelve niet lang na fijn dood foude woeftingï

voorvallen i ja men wil, dat(^} bovengemelde Olympus in den Tem-
pel, 's nagts voor dat het bevel des Keyfers overquam , zijnde feer don-
ker en onftuymig weer, een ftem hoorde, die Halleluja (ong , welk
hem niet weynig ontfteldej te meer, om dat hy wift, dat de deuren
wel geflooten, en al het gefelfchap in flaap zijnde hy niemand fag, eii

egter de ftem duydelijk en befcheydelijk hoorde j dit deed hem denken
wat'er te verwagten Was , weshalven hy fig in der ftilte uyt den Tem-
pel weg maakte , en over zee na Italien reysde.

III. Defe moeder-kerk, en gewaanden befcherm-god dus aan kant Andere

geraakt zijnde^ volgden alle de andere vry gemakkelijker. AUedeHcy-T^^^P^i^^
denfche Tempelen en beelden , die'er nog in die ftad waren , wierden vemieid,

vernield (r) , de fotternyen , vuyligheden en godloosheden , dic'er me-
de gepleegd waren ^ wierden ontdekt , en voor het volk ten toon ge-

fteld. Ik kan niet nalaten een ftaaltjen daar van op te halen. Tyran- vuyibe-

ms was een Priefter van den Tempel Satnrni , berugt door het geven
^^^^^^^^

van god-fpraken , en wierd van de aanfienlijkfte mannen daar ontrent door- ^
"r.

gaans befogt: defe, als hy een van derfelver vrouwen wilde tot fijn wil
nebben , had de gewoonte van aan dén Edelman te feggen , dat het de
wil van den god (Saturnus) w^is , dat deffelfs vrouw haar nagt-devotie
iti den Tempel foude komen oeffenen > die dan op het koftehjkfte op-
gefchikt derwaards ging , daar men de deuren agter haar toefloot. De-
fe dus in haar aandagt zijnde, kroop de Priefter bedektelijk in het ou-
de vermolmde beeld van Safurnus , wa^ii" uyt hy , als of het Saturnus
felfs was, fprak, en dus alles ontrent haar bereyd hebbende ,

alledelig-

ten , fander dat het konde gemerkt worden , fchielijk uytblufte , waar

na hy de verbaasde Juftrouw naderende, haar gemakkelijk ha fijn wil

misbruykte. Dit had hy veele jaren gepleegd j maar ten laatften was'er Weikont.

eene, die hem niet wilde te v/iÜc zijn, en hem aan fijn fpraak kennen- ^ekt^^ hjï

de, fulks aan haar man klaagde ^ die defe vuyligheyt nader ontdekte ^ ^ord,

[I 3 ] waar

'(p) 'Emai^. in vit. ^def. p. 60, (^3. {q) Soz,om. lik y. c.ï^.p.yi^, (r) Rnfitl^.

*^id. c. 24.
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waar over Tyrminus na verdiende geftraft wierd, en den Tempel ne-

VanTem- vens het beeld aan een fchandelijk eynde raakte. Meeft alle die ver-

peicn wier- ^voefte Tempelen (j) wierden tot Kerken gemaakt. Van die van Sera-

gemaaktV^-*"
^^^"^^ ^^"^ ^J^^ plaats ter eere van de Martelaars , en aan

de ander fijde een Kerk gebouwd , die naderhand na den Keyfer Arca-

DeNiji
^^^^^ bcnaamd wierd. Het gebeurde ontrent defe tijd, dat de rivier de

vloeyd niet Nyl(^)niet fo rijkelijk overvloeyde, als fe pleeg, waar over het volk be-
ovcr,

g()j^ nuiyten en te morren , dat fulks was , ter oorfaak dat hen niet

wierd toegelaten, volgens hunne oude gewoonte, aan de rivier te offeren.

Welk de X)e Landvoogd hier over ontfteld en voor oploop vreefende , maakte

Wnahten ^^t den Kcyfer bekend, die hem tot befcheyd liet geven. Dat het beter

van hunne \vas fijn pligt ontrent God waar te nemen, dan het overftroomen van

vScKnl'^""
^ beforgen , of meer werk van de vrugtbaarheyt des lands dan

De Kcyfer vau de godfalighcyt en Godsdienft te maken : Laat ,
feyde hy , de ri-

krcund lig c^ig^^ noo'it WCder overloopen , indie7i bet: door tovery moet veroorfaakt
des met.

^ indien men de riviere met offerhanden verfoenen , en dejfelfs

DeNiji wateren met hloed verwen moet. Maar eerlang nam die fwarigheyt

der ovrr^" cen eyndc •, want de rivier hervatte haren ouden loop , en hooger fwel-

als te voren, lende als de hoogfte peyl (die fe felden of nooit bereykte) deed het volk
geheel anders fpreeken , en het verdrinken van het geheele land vreefen.

Selfis veranderden de Heydenen hun taal, en fpraken'er op hunne toonc-

len fpottelijk van, als of de oude fuffende Nyl fijn kragten verloren hadj
Datveeic en fiju watct niet meer houden konde. Andere egter maakten'er een be-

n)t citrTfTe- ter en deftiger gebruyk van , fo dat fe daar door van de ydelheyt hun-
nen maakt, ncr oude bygcloovigheden overtuygd, tot hctChriften Geloofover gin-

gen. En feker, alle die gemelde faken bragten een ongelooflijke me-
Eidcrs ftei" nigtc Hcydeuen tot het Chriftendom over ^ dog jaagde te gelijk den
den lig de i^eydeneu in andere plaatfen (y) een fchrik aan, byfonder in Arabien,

daartegen. Paleflina , Phocnicien , e. f v. alwaar fy op hunne hoede waren , en land-

volk huurden , om hen hunne Tempelen te helpen befchermen. Tot Apa-

EenTem- '"^^ Vermaarde Tempel van Jupiter die van een grooten omtrek

,

pel van Ju- en wonder fterk gebouwd was : defen nam Marcellus , Biffchop van die
piter word

pj^ats , voot oudct de voet te halen , maar hy konde niemand krijgen

won7er- die dat wilde ondernemen , doordien een iegelijk tegen het afbreeken
werkge- delfelfs, als een by-na onmogelijke faak, aaniag.En feker, meeft alle dc

Tempelen der Heydenen waren fodanig gebouwd , en de fteenen met
yfers in dier voegen aan malkanderen gehegt , dat de Chriftenen ^ na het

leggen van Libanius{x') ^
geen minder moeyte hadden met defelveafte

breken j als de Heydenen eerft gehad hadden om defelve te bouwen.

Ten laatften quam'er een gemeen arbeydsman die het aannam. Defe

het fondament , dat het geheele werk droeg , hebbende ondergraven

,

ftookte daar groote vuuren onder
, dog een T>amon (boofe geeft) , die

lig in het fwart vertoonde, jaagde het vuur daar van daan. Dit meer-

xai2i\s van dien aannemer dus zijnde begonnen, dog t^elkens te vergeefs,

jiam Marcellus een kan met water, die hy in de Kerk voor deheyligc

Tafel nederfette , en ondertufifchen de geheele faak Godc op het ern-

ftigfte voordroeg 5 waar na hy die pot met water aan Equitius fijn Dia-

ken over gaf, die defelve over dat vuur ging uytgieten, 't welk, alsof

het fo veel oly geweeft was, aanftonds de vlam om hoogjoeg, die haar

ten cerften fodanig verfpreydde , dat dit groot , fterk en deftig gebouw
binnen

(ƒ) Ihid. c. 17. er Soz.om. loc. cit. (O Sozj>m. lih. 7. c. zo.p. 7-^6. Ruf. ihid. c. 50.

f. 259. {v') Sozjam. ihid. c.i^.p,7l^^ Thfodjib. J.tf-, 2I./>. 227. (x) Om. di

TempLf. 13.
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binnen weynige uurcn, tot verwondering van alle diehetfagcn , onder
de voet lag. Maar die goede Biflchop was niet altijd fo voorfpoedig : Marcciius

want (y) als hy doende was , om met een grooten Tempel te Au- ^^^^^"^
Ion (2;)^ een ftad van het felve landfchap, op defelvewijfetehandelen^ï^ikengd».
quamen eenigc Heydenen agter hem, die hem opgevat hebbende, leven- gcnj'^^^xj

dig in het vuur wierpen , en verbrandden : en wanneer naderhand fijne
*

fonen , defe moord ontdekt hebbende , fig van die dood wilden wreeken,
fprak (feyd de hiftorie) de provinciale Synode fulks tegen , feggende,
dat hy , fy , en alle fijne vrienden veel meer reden hadden God te dan-
ken , die hem verweerdigd had voor fiilken goeden faak te fterven.

IV. Defe groote en algemeene verwoefting der Heydenfche gods- Libaniu»

dienft in de Oofterfche Geweiten deed de Heydenen nader toefien , fo
J'^^^^J^

dat hun groote voorfpraak Libanius , een man van fo hoogen aanfien by Tcmpeica;
den Keyfer , dat hy hem tot voornaamften Amptenaar aanftelde , on-
trent die tijd een Om/V, of Rede T>e Templis, Van de Tempelen , in
't ligt gaf , en Theodofius aanbood , waar in hy rond uyt onderne'emd
een voorfpraak te wefen voor hunne Tempelen j „ Die hy toond ge- inhoud vaü

„fproorcn te zijn uyt het aanmoedigen der goden, om hen alom opregt
3, en tijdig te dienen, waar toe naderhand grooter en cierlijker plaatfen

,

„ naar dat de godsdienfl: in fteden en vlekken doordrong , afgefonderd wa-
ren. Hy maakte fijn meefte werk om \ geen de Chriftenen doorgaans^
tot het verdedigen van het afwerpen der Heydenfche Tempelen

, by-
bragten ^ tegen te gaan. By voorbeeld

j „ Dat de Heydenen defelve
5, tot hunne offerhanden gebruykten, welk regt-uyt tegen de Wetten
3, ftreed > waar op hy rond uyt antwoordde fulks niet waar te zijn , en
„vergde dat hem fulks mogt bewefen worden. En dat men inbragt^
„dat fy op hunne feeftelijke vier-dagen Oflen dood floegen, was, %-
„ de hy , geen faak van belang. Hy bekende , dat fy fekerlijk op hunne
5,feeft-dagen in het open veld t'famen quamen ^ aldaar een Kalf of
35 Schaap flagtten ^ toebereydden ^ en aaten , en dat fe daar by hun wie-

f°°!^^^ i!^^^^"^^"
gebeden tot de goden gebruykten > maar dat was,

ajfeyde hy^ door geen Wetten verbooden^ en het omver werpen van
„de Tempelen geen redelijk middel^ om^ gelijk men het den naam gaf j

„ Heydenen tot het Chriftendom over te halen. Hy ftond wel toe , dat

j j fulks veele geveynsden maakte , maar dat egter niemand daar door waar-
5, lijk bekeerd wierd. Veele, feyde hy , mogen uyt vrees tot de Chri-

5, ften-Kerken overgaan , en fig naar hunne wijfe uytterlijk aanftellen

,

5, maar dus doende dienen fy of hunne eygene goden ^ of niemand. Hy
3, hield ook ftaande, dat de Religie niet door geweld of fchrik^ maar
33 door reden en overtuyging moeft worden ingeprent. Op 't geen ge-
sjtneenlijk wierd voorgegeven, dat het afbreken der Tempelen baarblij-

j3 kclijk dienft en voordeel aan de wereld deed , poogde hy in tegendeel

33 te toonen , dat het begunftigen en befchermen van de Heydenfche
33 godsdienft ten allen tijde de grootfte fegeningen van den hemel had doen
33 nederkomen over den burger-ftaat ^ en feer veel tot het aanfien en ge-

33 fag van het Roomfche Rijk had toegebragt > en gaf voor ^ dat de

33 Chriftenen geene redenen hadden , om fulks te doen in gevolge van

33 den yver van Conftantinus en Conftantius ^ gemerkt defelve fo merke-

53 lijk daarom geftraft waren. Conftantius nakomelingen ,
feyd hy

, wier-

33 den fchielijk afgefneden , en fommige fijner kinderen raakten aan een

),ontijdigen dood. Hy felfs leefde altijd in een flaaffche vreefe voor de
33Per-

C» Soz.om. loc.fupr. citdt. (O De Tenjpl. p. lo, n.&'f. p. 29. Zofim. lib, 5. f.

Eunap. in vit. zySdef.p. 6^,6^,
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„PeiTianen^ cn de meefte van fijn aanhang, (die de Tempelen hadden

55 beroofd ) waren door een merkelijke wraak overvallen. Dit voor af

j,
gefegt hebbenc'e

,
bragt hy twee volgende redenen by : eerfl: , Dat naall

„de Keyferlijke Paleyfen de Tempelen het voornaamlle cieraad der He-

iden waren, en daarom na goede reden en ftaat-kunde niet moeften

35 vernield worden > daar na. Dat, hoe het ook mogt worden opgeno-

55 men 5 een groot voordeel van defelve kende getrokken worden, alfo

55 men defelve verhuuren ^ tot andere gebruyken aanleggen , en 't geen

55 daar van quam in de gemeene fchat-kift brengen koncle, welk in alle

55 manieren beter was, dan defelve onder de voet te werpen. Byfonder
„ftreek hy de Monikken, die in 't afbreeken der Heydenfche Tempe-
„len driftiger dan andere geweeft waren , en meeft die ten platten

35 lande woonden, vinnig uyt(z} als een deel onnutte hommels, en

35 godloofe bedriegers (gelijk'er ook de meefte Schrijvers van die eeuw

35 doorgaans van fpreken) ^ die onder een ftatig en fedig kleed ^ en een

3,fchijn van felfs-verloochening , nevens een gemaakte bleekheyt 5 en ge-

33veynsde vleying en gunft-winning, de wereld bedrogen met een goed

3, gevoelen van hen te doen hebben ^ daar fy dog aan allerley overdaad

3, en ongebondene lofligheyt fchuldig waren ^ en tot bereyking van hun
„oogmerk tot hun dienft hadden eenige, die fy SofhromJIefi o{ Corre-

55 6ïores noemden , welker werk was op de Tempelen en derfelver in-

55komften te paiïen, en dienvokende fo dra geen wenk van deMonik-
,5 ken hadden 5 of vlogen als roof-vogels daar op aan, waar door dan den
„huysman en het landvolk (welk al lijn hoop en verwagting vaneen goe-

,5 den uytflac^ van fijn arbeyd op hun gefetten godsdienft, en vergelding van

,5 hunne Goden ftelden) flegt tocquam , en den moed benomen wierd ; daar

„ hy by voegde , dat fy wel over defe ongeregeldheden meermaals by
„de Biflchoppen geklaagd, dog geen hulp gekregen hadden , doordien
„defelve het met de Monikken hielden. Dit is kortelijk den inhoud
van die geheele redeneering. Dus tot een Chriften Keyfer te fpreken,

foude voor de grootfte verwaandheyt en onbefchaamdhcyt zijn opgeno-
men geweeft , ten ware Theodojius een Vorft geweeft was , die den naam

dfeegter had van ongemeen fagtfinnig te zijn. Egter vorderden fy daar mede
wcynig niet veel, men ging'er geduurig tegen aan, en 't duurde niet lang, of
uytwer te.

^^^^^^ Tempelen en godsdienften raakten geheel aan kant ; 't welk hen tot

fuiken verwoedheyt ontftak, dat fe verfcheyden aanfl;igen tegen het le-

Lagentc. vcn Van dien grooten Vorft maakten. Liidius ^ de Bevelhebber over de
gen des benden te Conftantinopelen , wilde , als hy by den Keyfer was , tot

fe'n/*^" driemaal toe fijn degen trekken, om den Keyfer het leven te benemen,
maar onvoorfiens een vrouw (fo hy meende) van een ongemeene grootte,

en van een vreeslijk gefigt fiende agter den Keyfer ftaan , en hem bewa-
ren, wierd fodanig ontfteld, dat hy fonder iets te verrigten vertrok.

Een tweede, die fulks ondernam was de Overfte van de benden in het
Ooften i dog defe met fuiken opfet op weg zijnde, viel van het paard,
brak fijn been, en ftierf. Behalven defe hadden Severiajtus j C^Urfus

^

Illus en vcele andere fulks insgelijks ondernomen , gelijk dat alles

van ^amafcïns de Wijsgeer , een bitter vyand der Chriftenen , bekend
word.

De Heyde- y Terwijl mcn dus tc werk gin^ in het Ooften
, was den yver te-

gegaafln g^" het tleydendoiTi niet minder in het Wefteh, alwaar f indien wy
hctwcftcn.uyt het geen door Martinus y

Biftchop van Tours (^), gedaan wierd',

mogen
{d) In vit. Ifidor. ap. Phot. Cod. 242. col. 1072. {b) Sulpit. Sever, de vit. A'Urtin.

f. 10. Cr'c.p. i^C. C^fcijcj.
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niogen afnemen, hoe het in andere plaatfen toeging) de Heydenfche
Tempels met al hunne pronk en inkomften fchiebjk aan kant raakten, en
de Chriftelijke Religie een grooten oogft mfamelden. Jheodqfius was Theodofius

thans in defe.Geweften , en quam nevens fijn foon Honorius (hebbende '"^^'^^^""^^^^

C^iaximus t'eenemaal verflagen ) tot Romen , alwaar hy den Raad ver- Raad ,om

gaderde (f), en defelve met een bedaarde redeneering poogde te ^^we- ^cj^
H^y-^^

gen, om af te ftaan van hunne oude dwalingen, en aan te nemen het teftaan!*

Chriften Geloof, als zijnde de eenige Religie, die de menfchen kon-
de brengen tot verfoening met God , vergevmg hunner fondcn , en aan-
leyding tot een fuyver en heylig leven : waar op die , welke onder hen nog
Heydenen, eygenfinnig en onverfettelijk waren, feyden, een finneloos
en onredelijk Geloof niet te willen voortrekken voor een oude enbevef-
tigde wijfe van godsdienftj temeer, om dat hun ftad onder het beleyd Beant-

van hun godsdienft by-na twaalf- honderd jaren was voorfpoedig ge-
weeft , en fy die nu voor een andere verwifTelende , niet konden weten
wat hen mogt boven het hoofd hangen : 't welk Theodofius beantwoordde
met hen te feggen j Dat hy geen reden fig , waarom hy , indien fy fo
hardnekkig waren , de onkoften langer foude dragen , om die Religie
ftaande te houden , en daarom 't geen daar toe uyt de lands-beurs gege-
ven wierd wilde intrekken ^ en felfs al 't geen ten hoogften tegen fijn

borft was affchaffen , alfo hy oordeelde die onkoften met meerder reden
tot onderhoud en betaling van het leger te konnen befteeden : waar op
de Raadsheeren nogmaals antwoorden > Dat hunne offerhanden niet naar
behooren konden volbragt worden , ten ware de onkoften uyt de gemee-
ne beurs wierden toegeftaan , en dat uyt gebrek van dien, hunne oudeen
vaderlijke gewoontens en ceremoniën nagelaten zijnde, het Roomfche
Rijk allenxkens ftierf, en van lid tot lid verging, fo dat het was ten
roof geworden , en in handen gevallen van de barbarifche volkeren , en
dat deflelfs inwoonders meeft alle fo verdorven waren , dat het Rijk niet
meer was dan een enkel geraamte , en men qualijk iets anders dan de
puynhoopen van delTelfs fteden meer fien konde. Dus wierd het Hey- Waarfchijo,

dendom, gelijk ik vaft ftelle, verdedigd door eenen Symmachus , een'^j'^J^°J
Man van grooten aanfien en veel bequaamheyt^ die ten deele om fijn lof- i^sr
reden van A/^z^/;«»j-(^) , en ten deele om fijn ftoute voorfpraak voor de
Heydenen, by den Keyfer fodanig in ongenade raakte, dat hy fig ge- dis in on-

noodfaakt vond in een Chriften Kerk te vlugten, en kort daar na uytS""^^''''^^'

Romen, en 't gebied van die ftad wierd gebannen: maar wierd egter , dog her-

als hy fig vernederde, weder in genade aangenomen. Vervolgens fchreef^^''^*^^''^'

hy aan den Keyfer een verdedig- fchrift , en wierd tot de eere van het
Burgermeefter-ampt bevorderd in het jaar onfes Heeren CCCXCL;
dog om hemden weg, waar door hyfijn godsdienft konde begunftigen

,

af te fnijden , maakte de Keyfer , eer hy uyt Itahen vertrok , een Wet {e)^ Nader be-

daar door hy uytdrukkelijk alle foorten van offerhanden , het gaan mj;^;^/^^"'^^

ae Tempelen , ofhet aanbidden van de beelden verbood , en op de over- ry,2tc.

^reders, na dat hun ftaat en rang was, verfcheyde boeten ftelde. Eenige
niaanden daar na , als hy te Aquileja was , fond hy (ƒ) aan Enagrius ,

oen Stadhouder van Egypten , en aan Romanus , den Overfte van de
ruytery, bevel ^ dat niemand op lijf-ftraffoude mogen offeren , in Tem-
pelen gaan , of eenige Heydenfche ceremoniën gcbruyken. Het fchijnt

dar de afgodery in die Geweften , niet tegenftaande dc laatft-gcdragene

forg, op nieuw Weder uytfproot, ten zy men wilde feggen, dat de

LKJ .
Key-

(^) Zofim. lih. I. p. jjf)^ (d) Socr. lib. 5. c. i^-f^g^ ^71- Cod. Theod. lib. i^'

10. Le^. 10. (ƒ) Ibid. Leg. II. . ^

'
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Keyfer aan die twee groote Amptenaren nu ecrft laft gaf, Theophtlus in

fijn merkelijke hervorming behiilpig te zijn. 's Jaars daar aan her-

vatte den Raad te Romen hun verfoek by den Keyfer Valentïnianus

voor de vryheyt van hunne Rehgie , maar wierd afgewefcn. Vüenti^

niamis was thans in Gaulen (Vrankrijk) , alwaar hy verraderlijk door

vaitntinia- ^rbogdjles j Overfte van het leger , vermoord wierd , die daar op Eu-

Je'?mo°oi.^^»^^-^5 een gering fchool-meefter , tot Keyfer opwierp. Defen fogtcn

Eugcnius de Heydenen allefins te believen, en vleyden hem, volgens hunne wig-

chelaryen en waarfeggingen ^ met een verfekering, dat hy in fijne Rijks-

geworpen, aanmatiging voorfpoedig en beftendig wefen foude. Dus wierd hy be-

dcnln^?
hen den berugten Altaar der overwinning ^ daar men fo menig-

gunftigd? maal om aangehouden had , en de onkoften tot het plegen van die pleg-

Thcodo-
telijkheden, uyt 's lands beurs toe te ftaan. Theodofius was te dier tijd

fiiis is daar te Couftautinopelen , zijnde over de moord van Valentinianus fo ge-
o'/crgcvoe-^Qgjjg^

als ceu edelmoedig Vorft betaamde : weshalvenhy, omdeHey-
denen de uytwerking van fijn misnoegen te doen geloven, een verbod

Sijniaatftc uytgaf tcgen eenigerley oefFening van hun godsdienft^ tegen hunne

^''""le
Tempelen , offerhanden , en tegen alle hunne ceremoniën en Kerk-ge-

denfcL baren , welk wy, als zijnde het laatfte, dat van hem over die ftofuyt-
godsdicnft. gegeven , en tot ons overgekomen is, hier fullen inlaffen(^).

De Keyfers Theodosius, ARCAoiusi en Honorius de doorlugti-

ge (^Augufti) aan Ruffinus den voornaamften Stadhouder.

LAat niet toe , dat iemand , 'üan wat rang , order ófflaat hy zy , V zy

hy door fijn geboorte eerweerdig is , of door bediening boven andere

nytmunt , of wel van geringen afkomft , jlegte opvoeding en ftaat is , fïg

'verfoute, in eenige plaatsofflad y aan de levenloofe beelden te offeren

y

alwaar het een onfchuldige offerhande , ofop eenigerley bedekte wijs met

vuur fijne haardfee-god of met wijn fijnen geley-god , offijne vader-

lijke huys-goden met rook en fmook te verfoenen , of ligten voor defelve

te ontfteken^ wierook te brafiden-, ofkranffen ter eere van defelve op te

hangen. Indien iemand onderftaat te offeren, of het ingewand te laten

hefieny het fia elk vry denfelven daar over aan te brengen. T>ie fchuL

dig bevonden word ^ fal gevonnifl worden , even of hy aan hoogverraad

fchuldigfond , al blijkt het dat hy daar doorgeen raad tegen fijnen Trins

gepleegd , ofdiergelijke vraag voorgefield heeft : wantfijne misdaadword
daar door genoefaam verfwaard, dat hy dus de banden der natuur heeft

willen verbreeken ,
ongeoorloofde dingen nafpooren , H geen bedekt en

verborgen is , ontdekken , doen ^t geen verboden is , na iemands lot te

vragen y enfig de hoope maken van iemands dood of ongeluk. Maar in-

dien iemand wierooken fal voor een verderffelijk beeld , een werk van

's menfchen handen , en ^t geen belagchelijk is , eerd 't geen hy fo even

gemaakt heeft, indien hy dat blok met kranjfen omhangt ^ of voor het-

felve een aarden altaar opregt , of door eenig , hoewel gering middel

y

^t welk met de Chrijielijke Religie niet over-een komt , een redenloos

ftokbeeld aanbid en eer bewijfl, hy faly als aan het fchejidenvm de ware

Religie fchuldig , gefiraft worden met het verlies van dat huys ofveld^

alwaar hy fuiken Heydenfchen bygeloofgepleegd heeft: want het is ons

oordeel, dat alle plaatfen. waar in het bovengemelde blijkt gepleegd te

zijn., (mids dat men behoorlijk doe blijken, dat deplaatfen daar fulks

gefchied hem die het doet toebehoorenj voor de gemeene beurs behoorden

{g) Ihid. Leg, 11. f. 273.
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aangejlagen te worden, CHaar indien het gebeurde^ dat de plaats

^

daar iemand offerdy mogte zijn een Tempel ^ of een gewyde Kafél , of
iemands anders grond ofhuys, hy fal^ mids blijke dat hy fulks buyten
weten van den eygendar gedaan heeft y in de boete gejlagen worden vati

vijf-en-twintig fonden gouds (h)
,
dog fo de eygenaar het toelaat , ofver-

Jwijgdy fal hy in de felve boete vervallen, als die geofferd heeft. Wy
willen dat fidks nauwkeurig worde waargenomen door de Regters ^

Hoofden en Amptenaren van alle fteden, in dier Voegen , dat de Ampte^
naaren (Ocfenfores, en Cmiales genaamd) iets fulks verfiaan hebbende^
fitUen gehouden wefen, dat aanftonds by de Regters dan tegeven, die'ef^

fonder uytfielfuüen fnoeten regt over doen-, en fo die Hoofden en Ampte-
naren iets 't zy uyt gunft , 't zy door verfuym komen te verdonkeren,
fullenfy (irafbaar zijn by de Regters; èn de Regters ^ fo fe op hetaan^
brengen van de bediende de faak niet onderfoeken, en defirdfverfchuy-
ven 5 fuüen verbeuren de fomme van -2^0, ponden gouds , en hunne Ampt^
genoten gelijke fomme. Gegeven te Coftftantinopelen ^ den 'è. November^
als Burgermeefiers waren Arcadius voor de tweede reys , en RüffinuSi
dat is, in 't jaar onfes Heeren CCCXCII.

Defe wet wierp het Heydendom, fo in fijn takken als wortelen, foda-
nig om ver , dat het naderhand nooit weder kragt of leven bekomen
konde

, en nu fo bepaald wierd ^ dat niet alleen dc grover foorten van
offerhanden, maar gelijk'er Libanius{t) over klaagde het branden vaö
wierook felfs, en het berooken van Tempelen en Altaren niét meer ge-
oorloofd was. Theodofus leefde maar na het geven van die wet ruymThcod iT
twee jaren, en ftierf (na dat hy by i^quileja den Tyran Eugenius ver- dood.

Hagen en gedood had) te Milanen den 24. Februarii in 't jaar önfeS
Heeren CCCXCV. latende het Rijk aan fijne twee foons ^Arcadius
en Honorius ^ de eerfte in het Doften , fevcntien , en dé tweede in het
Weftcn elf jaren oud zijnde.

VII Met de dood van defen grooten Vorft foude ik 't verhaal van dé
Voorvallen dier eeuw konnen afbreeken, en mijne geheele redeneerihg
fluyten, ten ware ik nodig vond aan te tekenen, dat de Heydenen door
deffelfs dood nieuwe hoop fchijnen gefchept te hebben, dog dat ^rr^z- Arcidius

dius ontrent fes maanden daar na 't gebruyk van Tempelen en het offe-h«fcilf^
ren

, waar en wanneer het foude moge wefen , t'cenemaal affchafte , en
niet alleen de geftelde boetens daar tegens vernieuwde, maar den Artipte- En geeft

naren, op ftraffe des doods, de uytvoering van deplakaten^ door fijn va- JfJ^sT
der gemaakt ^ belaftte : gelijk hy ook in het volgendeJaar (/) introk al-

le de voorregten , die te voorcn de Heydenfche Priefters , of iemand
Van hunnen rang , onder defen of dien naam verleend waren met defe
nader uytdrukkmg

, dat het onredelijk was, dat iernand foude genieten
de voordeden vergund aan een Religie, die nu volgens de wetten des
Jands veroordeeld was. Volgens dien raakten nu in het (boften alom de
Tempelen , als zijnde de neften en fchiiyl-plaatfen van afgodery en by-
geloovigheyt ^ aan kant , en in het naaft-volgende jaar wierdert de mate-

[K 2] rialeh

g^woone proportie van goud tot filver is, gelijlc van een tot twaalf ; dus be-»

draagt een pond gouds 3 5. gulden Engels, 't Quam op die tijd byna op de felvë

waardy uyt , want Valeminianus de I. ordonneerde in 't jaar CCCXCVII. {Vidi

Uh. II. Cod. Iheod, tit. 6. Lej^. 13.) dat elke pond gouds foude gelden 72. Solidos

(geld fo genaamd) : elke Solidus aureus nu ten tijde van gemelden Kcyfer , en by
meeft alle die hem gevolgd zijn, woeg vier fcrupelen^ of tien ftuyvers , fo dat vol-

gens die rekening 25, ponden gouds bedragen de fomme van 900. guldens Engels,-

(») De Templis, p. 10. (JO Cod. Theod. ibU. Leg. (l) Ihid. leg, 14,



1 N L E Y D I N G. V.AfDEfet.^

rialen derfelven , of hun hout cn fteen, gegeven ten dienfte van het

aemeyn , om daar mede te verbeteren de gemeene wegen ,
bruggen wa-

terleydingen, miiurcn en andere gebouwen: felfs gebood hy (») de Tem-

pelen, dfe hier en daar ten platten lande, tot genoegen van het land-volk.

waren overf^eblcven , in aller ftilte af te breken^ ten eynde alle bygeloof

eh afgodery ten eenemaal uyt de grond mogt afgefneden en uytgeroeyd

worden; welke order byfonder verkregen wierd door den H. ChryfoffO'

mus, in opfigt op de Tempelen en afgodery der Heydenen in Phceni-

cien, gelijk wy dat aader inde befchrijving van deiTelfs leven hebben aan-

ïahetwef- getekend. In het Weften haalde men de faken fo hoog met op. Honorms
een was yerbood wel alle foort van offerhanden (0) , maar f^ebood egtcr al het

roo"rSrig cieraad van gemeene gebouwen , en wel de bcclten iiTcn en opgeregte beel-

•^ict- den niet tegenflaande door de wetten anders mogte geordonneerd,

HoLls of fchiinen geordonneerd te zijn , te laten blijven. Ontrent die fel-

daaron- yc tijd verfo^rt de algemeene Kerk-vergadermg te Carthago aan

treatdrocg.^^^
keyfet Honortus , Dat (p) alle overblijffels van afgodery inAfri-

ca moeten afgefchaft; de Tempelen^ die nog ten platten lande, en hier

en daar in onbekende plaatfen ftonden, en voor geen cieraad te verftrek-

ken, konden geoordeeld worden, afgebroken j en de Heydenfche feeft-

en vier-dagen, met derfelver goddcloofe en ergerlijke danlTen , daarmcri

de Chriftenen felfs wel op hunne martelaar-dapen dwong tegenwoordig

te zijn, verboden mogten worden > Dat ook de fchouw-fpeelen voortaan

niet meer op des Heeren dag, of eenigen anderen plegtelijken vier-dag

der Chriftenen mogten worden toegelaten, en de Chnfteiien niet ge-

dwongen daar tegenwoordig fe zijn: waar op de Kcyfer t^poUodorus ^

Stadhouder van Africa, order toefond, dat men C^) de Tempelen , daar

men niets, dat ongeoorloofd was, indeed, laten ftaan, maar hem, die

in defelvc offerde, ftrafTen foude j dat alle beelden, die tot ydel eii

T dwaas bygeloof misbruykt wierden , door openbare bedienden fouden wor-

den weggenomen > en v/at de openbare feeften en verfimelingen aan-

gincy j dat (r) de wet reeds alle godloofe gewoontens had verbooden

ma^ hunne gewoone by-een-komlten en fchouw fpeclen , volgens het

oude gebruyk fouden worden toegelaten , mids dat'er gcene offerbunden,

of eenige -veroordeelde bygeloovighedcu ,
gelijk de woorden der Wet

medebrengen, geplees;d wierden.
, , . it

Deflèifsor. VUL Dus liep de vierde eeuw ten eynde ^ buyten welke, om dat'er

^ernahet opfist van ons onderwerp n^et veel vart te feg^ren valt , ik my niet

'2Scc breed fal inlaten. Kortelijk egter iets daar van. In het jaar CCCCI.

gaf Honortus (s) dc grond en de gebouwen, die eertijds aji de Tem-

pelen behoord hadden , en het gemeen nu n^et meer dienden
, nog

tot cieraad van de ftad flrekten ^ aan de genaamde Curiales en Gildcns

over j dog onder verfcheyden bediJigen en bepalingen. Scven jaren

daar na gafhy bevel , Dat (O ^^t koorn , 't welk gemeenlijk ten dienfte der

Tempelen gegeven wierd, aan de foldaten foude worden uytgedeeld^

Dat de beelden, die nog in de Tempelen, boffchen^f elders gevonden

wierden, fouden worden weggenomen-, Dat men de Tempelen felfs, \

zv in fteden, burchten of dorpen voor 't gemeen foude gebruykcn, die

in het crf-«wd des Keyfers ftonden tot een ander goed gebruyk foude

aanleggen maar die op den grond van particulieren waren foude afbrc-

U) Uh. 15. tit. I. T^q^. 3^. C«)
^i^' 'O- ^^g' C^) ^'^^vM'

(/7) Cod. Canon. Eccl. Jfric. Can. 58. 60. 61. Concil. Tsm. 2. col. 1085. Cf) ^^t.

jitpr. l. 18. (r) Ibid, l. 17. (O M' I- ^^X-

tit» I©. L.j. IC).
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kenj Dat mende Altaren alom vernietigen, en Heydenfchefpeelen,feeft-

dagen en plegtelijkheden aflchaflfen foude j Dat de BifTchoppen foü-

den belaft worden daar opfigt op te hebben, en alle Regters en bedien-

den, die hier in nalatig bevonden wierden, een fware geld-boete wor-

den opgelegd : insgelijks , dat (y^ niemand , die niet van de regtfinni-

ge Kerk was, het Hof dienen, of ten dienfte van den Vorft foude mo-
gen gebruykt worden j 't welk dan de Heydencn en Ketters te gelijk raak-

te. In het volgende jaar bande hy uyt Romen , en alle andere fteden

de gewaande wis-konftertaars , dat is, alle Wigchelaars , Toveraars, en

diergelijke (^) , ten ware fy hunne konft-boeken voor den Biflchop van

die plaats brengen , en belooven wilden nooit tot hunne oude dweepe-
ryen en dwalingen weder te keeren. Ibeodofïus de jonge j die cenige Alsook

m

jaren herwaarde fijn vader in het Rijk gevolgd was, maakte een wet in T"*^«°'^o-

't jaar CCCCXVL(^) , waar door hy de Heydencn onbequaam ftel-

de, om wapenen te voeren, en Uyt alle bedieningen van eer en aanfien

üytfloot. Seven jaren daar na fprak hy vaü de Heydencn in dier voe*

jgcn, als oPer gecne meer overig waren (.r.) , 'Fagam ,
feyd hy, qui fu~

ferfmity qtianqiidm^ jam nullos ejfe credamus ^c. en dat fo'er nareem"

ge waren , de wetten , tegen hen reeds gegeven , fouden vernieuwd Wor-
den, dog dat die op hun vervloekt offeren wierden betrapt , in plaats

van dood-ftraf met uytbmning en verbeurte hunner goederen fouden ge-

llraft worden. En in her. jaar CCCCXXVI. verbood hy nogmaals (^) De laatfte

alle Heydenfche plegtelijkheden, ofFcringen en andere hunner geheyme-

iiiffen, en gebood de Overigheden derfelver Tempelen, Kapellen, en nen/^

andere gewyde plaatfen^ die'er nog mogten zijn, van hun bygeloovig

l^ebruyk te fuyveren , en een kruys ^ het eerweerdig teken van de Chri-

ftelijke Religie , in defdve op te rigten j en gelafte dat , die voor

den Regter ïchuldig aaa de Heydenfche offerhanden bevonden wierd

,

fijn leven verbeuren foude. Dit fchijnt de laatfte flag geweeft te Z'j"»
J^^S"^'

alfo wy in de Keyferlijke wetten van die tijden geen latere wetten van °e™iet:

die natuur vinden > ook komt'er buyten die in de gefchied-boeken niets

van belang voor : want d('X)rdien het klare ligt van de Chrifielijke Leer

tot overtuyging alom doorbrak en gepredikt wierd, en de wetten van

het Rijk tegen hen ftrengelijk wierden uytgevoerd , verdween het Hey-

dendom, en het weynige , dat'er van overig was, kroop in holen en

hoeken, om fig te bergen., inc;evolge van de voorfeggingdcs Prophects

JefataQ})', Elk een der afgoden fal gantfchelijk vergaan: "Dan /^^/^^^
p^j^'^'ic

*

fy in de fpelonken der roïsfleenen gaan , ende in de holen der aarde ^ van van jc-

wegen den fchrik des Heeren ^ ende van wegen de heerlijkheyt fijner^^^-^-

Majefieyt-y in dien dage fal de menfch fijne jilvere afgoden, ende fijne

gotidene afgoden , welke fy fig gemaakt hadden, om haar daar voor ne-

der te buygen , weg werden voor de mollen , en voor de vledermiiyfen :

een bequaam gefeffchap voor fulke blinde afgoden-dienaars. Dus heb- befloo™^
ben wy gefien, hoe het Heydendom onder de regeering van verfcheyde metdc

Keyfers vloeyde en ebde, (eer de Chriftelijke Godsdienft de Religie van ;;;oo^dcn^

het Rijk wierd) tot dat het eyndelijk geheel wierd uytgeflootcn. Ik fal
dorctus.

al 't geen hier van gefegd is t'famen vatten in de woorden van Jheodo-

retus. .Xonftantiniis de Groote ^ feyd hy, een Vorft ^ die allen lofcn

i,roem weerdig is, en die den Keylerlijken troon eerfï met godvrug-

j,tigheyt bekleedde , wanneer hy de wereld dwaaslijk de afgodery fag

[K 3] „agter

(y) Ihid. tit. 5. Ug. 4Z. VUe Zofim. lih. 5. ^20. {x) Ihid. lib. 9. tit. 16. Leg, 12.

iy) Ibid, lih. \6. ttt, 10. lib. zi. (z.) Ihid. Ub, 22, 23, {a) Ibid. Le^. 25. {b) fe[,

i. 19,20.
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55agter aanloopen , verbood met uytgedriikte woorden de TO>£mones

55 (de boofe geeften} te offeren ; hy gebood wel hunne Tempelen niet

55 om-ver te werpen ^ maar te fluyten. Hem volgden fijne fonenj defe

55 traden in hunner Vaders voetftappen 5 maar Julianus haalde het Hey-
55dcndom weder op^ en voerde de oude dwalmgen en godloosheden

„wedet in. Na hem quam Jovianus ^ die den beelden*-dienft op nieuw

55 verbood. Op die felve wijïe handelde Valentinianus de eerfte van die

55 naam in het Weften , terwijl Valens in het Ooften elk vryheyt gaf

35 te eeren en te dienen 't geen hen goed dagt , maar fonder ophouden
«die, welke de algemeéne en Apoftolifche Leer omhelsden , en niemand
^5 anders als die, vervolgde. By fijnen tijd rookten de Altaren alom van

,5 reuk-werk , en de Heydenen bragten fonder ftoornis hunne offerhan-

55 den en drank-offeren voor hunne beelden , en hielden hunne feeft-

5, dagen op de openbare markten. De Priefters en de devotariflen van

5, Bacchus liepen j met Geyten-vellen bekleed 5 op en neder , verfcheur-

„ den de honden van malkanderen ^ huylden en maakten een vreeslijk

,5 geluyd 5 (lelden fig aan als woefte en dolle menfchen 5 en deeden al-

^jlcrley fottcrnyen^ waar mede fy gewoon waren de vier-dagen hunner

,5 goden te verecren j welk alles de godvrugtigfte Prins Theodofiusy tot

„het Rijk gekomen zijnde, uytgeroeyd, afgefchaft, cn een eeuwig ftil-

„fwijgen opgelegd heeft.

Eynde van ^/^Inleyding.

HET







HET LEVEN
VAN

E ü S E B I U S
Biflchop van Cefareën in Paleftina.

INHOUD.
De tijd enplaats van Eufebius geboorte. Sijn maagfihap is onbekend.
Het begin van fijne ftudiën, Sijn omgang met Pamphilius en andere.
Wanneer de Diocletiaanfche vervolging begon. T>e heftigheyt dejfelfs
in Paleftina. Pamphilius word in de gevangkenis geworpen. Sijn en
Eufebius befigheyt in de gevangkenis. Hun verdedig-fchrift voor Ori-

fenes. Pamphilius word onderfi}gt en gemarteli/eerd. Sijne geleerd-
ejit engroote mildadigheyt. Eufebius reyfd naar Egypten. Swa-

re vervolging in die Geweften. Hy word aldaar gevangengefet : fijne

befchuldtging van ^i^eofferd te hebben word tegengegaan. Hy fi:hryft
tegen Hierocles. fVie defe was, en van fijn Boeken tegen de Chri-
ftenen : die door Eufebius worden beantwoord , en word bewefèn on-

fen Eufebius te zijn. Hy word Bijfchop van Cefarea. De uytne-
mendheyt van die ftoei. Dejfelfs reden-voering by het inwyen van de
Kerk te Tyrus. De vervolging onder Licinius. Het Ariaans ver^
ft:hil. Hyjchrijft aan Alexanckr, Bijfchop 'i;/?» Alexandrien , over
het gevoelen van Arius. Het Concilie van Nicea. Eufebius had
aldaar een aanfienlijke plaats, en veel bewind. Hy verklaard de
plaats , De Heere fchiep my , e.fiv. Hy fchrijft aan die van Cefa»
rea, over de handeling in de Niceenfche Kerk-vergadering, rakende
de Geloofs'belijdenis , dejfelfs verklaring , en onderteekening. Eenige
aanmerkingen over dien brief. Conftantinus fchrijft aan hem over
het herbouwen der Kerken , en draagt forg voor het weeren van de
afgodery. Eufebius bnef aan de Keyfèrin Conftantia , over de beel-
tenis van onfen Salïgmaker. Wat fijn Chronicon, (^Tijd-rekening)
behelfd, en wanneer het gefchreven is. Dejfelfs Kerkelijke hifiorie

,

en boeken de locis Hebraicis (van de Hebreeufche plaatfen). Sijne
uytlemngen de prsparatione & demonftratione Euangelica {van de
voorbereyding tot ^ en bewijs van het Euangelium'). JVanneer die

fefchreven zijn. De Synode te Antiochien, en het affetten van
^uftathius. Eufebius weygerd die plaats aan te nemen s hy word

daar over van den Keyfer geprefen. Conftantinopelen word plegte-
lijk tot de Rijks-ftoel ingewyd. Des Keyfers brief aan Eufebius , om
voor de nieuwlijks aldaar opgeregte Kerken Bijbels te beforgen. De
^ote Kerk-vergadering te Tyrus 5 alwaar Potamo^ BiJJchop van
Heraclea, 'hem qualijk bejegend. De inwying van de Kerk over
Chriftus graf te Jerufalem. Wat Eufebius daar ontrent deed. Van
fijn Boekj De befchrijving van die Kerk. S^n redeneering tot lof
van Conftantinus, wanneer en by welke gelegentheyt gedaan. Hy
fchrijft tegen Marcellus, wanneer en waarom. fVie Marcellus -zf^j".

Conftantinus
fterft-, hy word befchreven, Eufebius Boek de vit^

Con-



8o HETLEVENVAN
Conftantini , ( van Conftantiniis leven ) en dejfelfs oogmerk. Eufe-

bius fterft : wie in fijn plaats quam. Van fijn ongemeene geleerdheyt ,

en treffelijke Schriften. Hy haalde de Kerkelijke oudheden op > jïjn

hequaamheyt tot dat werk. Sijn Jehrijfwijs , en Photius oordeeldaar

over. Hem word het Arianisdom te laft gelegd. Onderneming

om hem daar van te [iiyveren door een algemeene verdediging,

en H ophalen van verfcheyde Jfreek-wijfen en uytdrukkingen in fijne

Schriften. Wie by ouds hem hebben voorgefproken. Het tweede
Concilie va7i l>[icQ2i veroordeeld hem j en waarom. Hoe hemdeWt{-
terfche Kerk befchreef en eerde. Wafer de Taus Pelagius van fey-
de. Baronius is^er byfonder tegen gebeeten^ en de reden van dien. T)e

hifiorie van Conftantinus doopen te Nicomedien word onderfogt. Eii-

febius verhaal word verdedigd tegen dat van Baronius. Hoe men
tiifebius harde manier vanfpreken verfchoonen moet. Dejfelfs Schrif
ten worden opgejleld.

ilonyftusy BifTchop van Alexandrien, (om ons ver-

haal van dc vorige eeuw , dat met deflelfs dood
was afgebroken 5 weder te beginnen) ftierf in 't

twaalfde jaar des Keykts Galienus j zijnde het twee-

honderd fes-en-festigfte na de geboorte C^r//?/, even
na dat in het eerfte Concilie van Antiochien de leer

en priidijk van Samofatenus j,
Biflchop van die plaats , .behandeld en ver-

De gcboor- oo rdeeld was. Ontrent die tijd wierd Eufebius gebooren , gemerkt hy

,

febTJs f"""
van die Kerk-vergadering fprckendè , defelve noemd t«v k^^' i^txa^ ytvixv (a) ,

wanneer, als in fijnen tiid gehouden j en elders klaarlijk fegd^ dat(^} Dionyftus

leefde by fijnen tijd. Dat hy geboren is in Paleftina , kan niet in

en waar, twijfel getrokken worden , gemerkt de Ouden hem doorgaans als in

dat landfchap gebooren befchrijven ^ cn hy felfs(f) dat fijn'eygen en

aangeboren huys en vaderland noemd: maar in welke ftad van dat land-

fchap , kan niet wel met verfekerdheyt gefegd worden ^ dog was , naar al-

len fchijn 5 Cefarea ; want hy komt ons aldaar eerft voor , en heeft tot

?rS ^ïJ"
fterf-dag toe die plaats niet willen verlaten. Wie fijn Ouders en

nabelhanden waren, kan men niet feggen. Nicephorus (d) wil, dathy

Hywaseende fuftcrs foott van den Martelaar Tamphilus geweeft is, dog , mijns
Neefvan

QOf^^eels , Op gccn andere grond, dan om dat'er tuflchen hen fo onge-

ïir meen groote gemcenfaamheyt was. Andere willen, dat hydebroe-
Enóf hyde^jej. gg^yg£{t js y^^j Eufebius , Biflchop van Nicomcdien , dogdatfteund

wa'vancen enkelijk op het feggen van JniM , die in fijnen brief aan dien BifTchop

anderen hem födanig benoemd (ƒ). Ik foude niet ongenegen zijn die gifiing
Eufebius. gegrond was) goed te keuren, alfo ons daar uyt waarfchijn-

lijk foude blijken, om wat reden Eufebius de Ariaanfche party fo gun-

llig was: dog die maar fijne gedagten over die faak onfijdig laat gaan^

beeft reden om te gelooven , dat i^rius daar mede niet anders wilde

feggen , dan dat de een des anders broeder in de Bifixhoppelijke bedie-

ning, en fijn ampt-genoot was: immers het is feker, dat Eufebius van

Nicomedien in fijnen brief(^) aan TauUnus van Tyrus (die hy ftraks

na het ontfangen van die van Arius fchreef) onfen Eufebius met geen

andere befchrijving , dan van Aio-rroW, mijn Heer o{Meefter ^ voorlteld:

ook

(a) Bil^. Eccl. lih. 7. c. i6. p. 277. (^) Lih. 3. c. 28. p. loo. (c) Orat. de land,

Conftam. c. 11. p. Ct^z. (d) Uift. Eccl. lib. 6. c. 37./;. 43 (J. {e) Fdef. Praf. in

Eiifeh. Hifi. Eccl. (ƒ) \ApHd. Theodar, Bijl. Eed. lih, x. c 5. ƒ?. ai. (^) uépud,

Th^odtr. ibid. c.C.p.zi,
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oók geloof ik niet , dat in dc gefchied-boeken van die tijd fat getoond
worden, dat twee broeders een en denfelven naam gehad hebben. Sij-^y"°P^°«^
ïie jonger jaren befteedde hy in het leeren van konften en wetenfchap- wS'"*'
pen, wijsgeerte en andere gewigtige ftiidien, waar in hy fodanig toe- f<^^^PP<^°»

nam, dat hy alle, die in die eeuw leefden, te boven ging. Doorwiencninde
hy in de beginfelen van het Ghriften Geloof onderwefen zy , hebben Chrifteiij-

wy geen ander befcheyd van, dan dat hy fomtijds een toehoorder
pg^^'^^^^'S'*'

weeft is [h) van T^orotheus Ouderling van Antiochien, (^defe nu bloev-
de ten tijde van Cyrillus , die aldaar Biflchop wierd in 't jaar CCLXXIX )
een man, die om fijne treftelijke bequaamheden

, ongemeene geleerd-
heyt, en voorbeeldige deugdHiamheyt, by T>iocletianus felfs geagt en ge-
ëerd was , en van hem laft-brieven kreeg , om over de purper-verwerv
te Tyrus opfigt te hebben. '

II. Na de dood van TheotevnuSy Biflchop van Ccfarea,quam in defl[elfs Agapïas

plaats (O Agaftus, een man die wijs, voorfigtig, in fijn ampt neerftis .T'"'^^'^-

en van een feer vriendelijken en goedaardigen inborft was : defe ftelde "Pam^ Ccüt^il
phihs tot Ouderling van die plaats, en waarfchijnlijk niet lang daar na
ook Eufebtus. Tuflchen defe beyde nu rees fodanigen genegentheyt enPhamphi-
band van vriendfchap, dat fe, gelijk de woorden van Hieronymus (/ê)
zijn, beyde maar eene fiel fcheenen te hebben, om welke lévendig tedèïiiagea
houden Eufehius den naam van Tamphilus aannam, die hem nog he-
den ten dage gegeven word. Bchalven hem hadhy, naarfijneygenfeg- deXy"'
gen (/) , nog een nauwe ynendfchap met ^/é-r/^j-. Ouderling van Alexan- gencgcnt^

drien , en opfigter van de Catechizeer-fchool aldaar, die te vooren de*"^^^*
Leernieefter van Tamphilus geweeft was, een man , die om fijn nauw- Picriuseü

gelet leven, en fonderlinge geleerdheyt den naam droeg van een tweede^^^f\
Origenes te zijn ; eri met Meletius Biflchop van Sebaftea in Pontus , ^Seven.
een vroom en weergaloos geleerd man , die om fijne ongemeene geleerd-
heyt gemeenlijk rè ^u» -? •at].)^^ , de Attifihe honig genaamd wierd De-
fer treflijk gefelfchap genoot hy , tot dat hy ten tijde van de aandrin- Eufcbiu,

gende vervolging naar Egypten week. Maar om tot de boven-gemelde?e"ö
tijd weder te keeren. De Kerk genoot thans een gewenfte ftiltc. en de met hen.

Sonbefcheenhaar ongemeen lieflijk, fo dat de ChriftenenCw) onge-
ftoord

, en in een volkomen vryheyt van hunnen Godsdienft leefdeuj felfs kerke^^

ftonden veele van hen wel te Hoof, en wierden in grootc bedieningen
van het Rijk gebruykt; de Biflchoppen en andere Bedienaars van den
Godsdienft waren alom , felfs by die van het Geloove vreemd waren .

in groot aanfienj een groote menigte quam tot het Chriftendom over:
de vervallene Kerken wierdén verbeterd en weder opgehaald , en in alle
plaatfen nieuwe ^ dog grooter en koftelijker als tot nog toe , gebouwd
cn opgerigt. Dus ftond het met hen, tot dat hunne fonden de God-
delijke regtveerdigheyt wakker maakten en tergden, om het onweder
van vervolging op hen té doen nedervallen.

III. Ontrent het begin van de volgende eeuw, quam T>iocletianus ,Geftoörd

nebbende K^chilkus , Goitverneur van Egypten (die fig tot Keyfer op-
geworpen, die Geweftén tot opftand bewogen, en figfelven in Alexan-
drien verfterkt had) verflagen en gedood, weder naSyrien, en nam fijn

reys door Paleftina, hebbende in fijn gefelfchap den jongen Prins G«-
fiantinus^ dieti Etifebius te dier tijd gefien hebbende , naderhand {n) bc-
fchreef, dat hem alle man met verwondering aanfag, als zijnde vaneen

[L] lang

(^) ü/ï/?. tccL lik 7. c. 31. p. 284. (i) Ihid. P. 288. (O Apol. adv. Rufin.Tem.ii
^ 195. (/) Vbifupr. p. 289. Phot. God. 118. col. 299. (/») Eufeh. Htf. J^ccl. lih
*>• c« Lp. 291. («) BevitXonflJib, i, c, i^.p. 417.
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lang en fray poftuur , van een fterk en wel gemaakt ligchaam > en dat

byfonder de deugden en gaven fijner fiel hen al vroeg de hoop gaven

om een goede regeering van hem teverwagten. Niet lang daar na wierd

*Diocletiamis met fijn amptgenoot Maxmïanus binnen Romen pragtig

en fege-pralende ingehaald , alfo hy verfcheyden overwinningen over de

Barbaren bevogten had. Dat gedaan zijnde, keerde hy weder naNico-

medien , alwaar hy meeft fijn Hof hield. Hier zijnde , begon hy te

denken, dat het fchande voor fijne andere overwinningen was , te moeten

ficn 5 dat de oude Religie van het Rijk door die van de Chriftenen ge-

ftremt en te rug gefet wierd, we&halven hydcChriftelijke Religie voor-

nam te onderdrukken , en fo het mogelijk was uyt te roeyen : tot dien
Diewrcede eynde gaf hy verfcheyden Keyferlijke plakaten uyt {o) , door het eerftc

ïègendc gebood hy hunne Kerken af te breken, hunne Bijbels te verbranden,

Chriftenen en benam mannen van ftaat en aanfien hunne eer-ampten, en den gerin-
uytgectt.

g^j^ hunne vryheyt j door een tweede beval hy de beftierders der Ker-

ken in de boeijen te werpen, en door allerley pijn en wreedheyt tot het

offeren te dwingen, die nog van andere ^ die ftrenger en bloediger wa-

Enuyt- ren 5 gevolgd wierden. Defe vervolging begon even naPaafchen , in het

voerd, bjr-jaar CCCIII. wclkcr woede in alle provinciën van het Oofterfche Rijk

Scèn^ ^i^or Eufebius wijdloopig is opgehaald (/) > en daarom fuUen wy nu
Eenige maar kortelijk ons oog laten gaan over eenige weynige, die door dcfe

IidTargr vervolging in Paleftina, en byfonder te Cefareën , alwaar Eufebius

aood.wor- jQjn woonplaats had, en van alles een droevig oog-getuyge was, het

noëmd".
martel-lot hebben uytgeftaan. De eerfte die ter proef gefteld wierd,

was Trocopïus (cj)^ die na veel pijnigens den goden niet willende ofte-

ren , aanftonds te Cefarea onthalft wierd. N iet lang daar na quamen

ter felver plaats , en op de felve wijfe Alfheus en Zaccheus aan hun eyn-

de , gelijk ook op dien felven dag Romanus , Diaken en Exorcift te Ce-

fareën ,
gemartelifeerd wierd te Antiochien. Berugt is het volgende

jaar door het martelaarfchap van T'motbeus , die tot Gaza , en van 77-

molaus^ T^ionyjius, Romuhts. y^^^a/'/W en verfcheyden andere , die te

Cefarea onthoofd wierden (r). Thans was het dat T>iocletianus , 'tzy

dat hy fijne grootsheyt en bekommernis, die hy daar ontrent had, moe-

de was, 't zy dat hy niet langer 't verdriet hem door der Chriftenen

volftandigheyt aangedaan^ verdragen konde ,
fijn purper, en meteenen

fijn regeering afley,en fijn verder leven in ftilheyt en eenfaamheyt door-
Maximinus

^j-agt. Maar helaas ! het deed fig voor de Kerk daarom niet te beter

dkbegon- op, alleenlijk quam'er een ander op het tooneel, om fijn rolle te fpec-

nene ver- ]en : want CHax'minus , die hem in dat gedeelte van het Rijk volgde,
volging.

^^^^g nieuwe , dog heftiger woede en wreedheyt, de vervol-

ging voort, en gaf in het volgende jaar order, om de Stadhouders der

provinciën tot fpoedige en fcherpe uytvoering der wetten, tegen die,

Appianus welkc fig na de openbare gewoontens en plegtclijkheden hunner Religie

dappere j^jg^ wilden vocgcu , aan te moedigen > die ten dien eynde tot Cefarea

ïe'^tïïrba. ^oor hunnc bedienden fulks lieten bekend maken, en alle man, derfelvcr

namen uyt een rolle zijnde opgelefen , tot het komen offeren verdag-

vaardden. Onderwijlen gebeurde het, dat Appianus , eenjong edelman uyt

Lycien , en te dier tijd Eufebius leerling , heymelijk uyt den huyfe floept

(buyten weten, feyd Eufebius[s] , die te dier tijd in het felve huysmet

hem woonde, van ons) en door het volk en de wagt zijnde doorge-

drongen, de hand van den prefident Vrbanus^ die nu gereed was om
te

{9) Bufeh. Hifi. Eed. Hb 8.^.2.^.294. W P^f^- Cf) ^^rtj/r, P^lcfl. r. i •

3 1 8. C^'tf. (r) ld. ibid. e. 3.. ƒ>. 3 2 1 . (/) Vbifupra f. 4.//. 3 2 3, 3 24.
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te ofTercn, vaft hield, en fodanig neep, dat hy het ofFer mocfl: laten

vallen, en hen te gelijk met allen ernft en deftigheyt over fodanige god-
loosheden beftrafte , en daar tegen waarfchoude : hier op wierden ,

ge- Waarover

lijk wy ons ligtelijk verbeelden konnen, de vinnigfte pijnigingen fijn [^iS'"
lot j die hy alle hebbende uytgeftaan, eyndelijk half dood in zee ge- word,

Avorpen wierd. Ontrent die felve tijd ftond deflelfs broeder c/gd^^/zj-^
om een gelijke daad, het martelaarfchap te Alexandrien uyt, en andere
in andere plaatfen.

IV. Het vierde jaar der vervolging liep nu, in *t welk de Keyfer
C^laxminus {t) om fijn geboorte dag te vieren , tot Cefarea quam ^ 'c

welk dan met allerley praal-ftatie en vertooningen voltrokken wierd.
Niets was daar aan gelegen geweeft, fo niet fommige Chriftenen in de
Viering van dien dag hun deel hadden moeten dragen. Dus wierd Agapïus, Agapius
(reeds voor eenigen tijd veroordeeld , om voor de wilde heeften gewor^ niarteliia»

pen te worden) gcbragt in het fchouwburg, en, geen gehoor gevende"^'
aan al het geen de Keyfer hem beloofde, overgegeven aan de genade van
een Beerin, die hem ter nauwer-nood fo veel leven over liet , dathy tot
den volgenden dag konde leven , op welken hy , een ftecn aan fij-

ne voeten gebonden zijnde, in zee geworpen wierd. Niet lang daarna Pamphiius
wierd tamphilus de innigfte vriend van Eufebius aangepaktj cn voor ge- gc'^ao'^cnij'

melden Drbanus gebragt (i) , die hem door allerley middelen^ fo van over-
redmg als bedreyging, tot het aannemen van de Heydenfche Religie poog-
de te bewegen; dog te vergeefs ^ gemerkt de Martelaar niet teverfettert
was, en alle dreygementen kloekmoedig verfmaadde. Dit fpeet den
Gouverneur niet weynig , en daarom gafhy laft hem de fcherpfte pijnen aan Enpijnï-

te doen: uyt kragt van dat bevel wierd hy jammerlijk mishandeld, enS*"8-

hem het vleefch met yfere nijp-tangen uyt de fijden geplukt
> dog wan-

neer dat alles hem van fijn ftandvaftigheyt niet verfetten konde, wierd
hy afgeleyd, om de andere Confeforen , (belijders) in de gevangkenis ge-
lelfchap te houden. Merkelijk is het, dat die felve Vrbams even daar

Tu^^ v^
ongunft raakte, van fijn bediening verftooten , en

Ichandehjk ter dood veroordeeld wierd. Egter konde nog de fmaad , Eufebius

nog de pijn, die Tamphilus wierd aangedaan, Eufebius van fijn vriend
^^^'^'[^'.j^^

afkeerig maken
j hybefogt hem inde gevangkenis,beforgde hem neerftig

'^'P""'

van alles wat hem nodig was, en beftecdden beyde aldaar hun tijd irt

geen gemcene, maar in treftelijke en gewigtige faken. Hier ftelden

'

ly, die te voren (.v) de Griekfche overfetting van de Seventige, gehaald Stellen

uyt de hexapla van Origenes , ten dienfte van de Kerken in Paleftina^p^yr
hadden uytgegeven , een doorwrogt verdedig-fchrift voor Origenes ^ooxOvu

op j om hem van die onbefcheydene oordeelen en aanmerkingen,
S"^"****^*

niet welke hy door den haaftigen en onbefonnen yver van fommige thans
beklad en overvallen wierd , te fuyveren. 't Is wel waar , dat de H.
^teronymus^ vergeten hebbende 't geen hy elders (jy) over die faak ge-
legd had , meer dan eens (^) rond uyt loochend , dat of dat , of eenig
ander bock ooit van Tamphilus gefchreven zy : maar Eufebius felfs ,

aie er beft van getuygen konde, feyd ons uytdrukkelijk ^ , dat dit

boek de vrugt van hunner beyder t'famengevoegden arbeyd was : en
Thotius (b) nog nader, dat het geheele werk beftond uyt fes boeken
(welker vijf eerfte waren volfchreven van Tamphilus, in fijngevangke-

[L 2] nis

(O Ibid.c.6.^.T^r^,
(y) Ibid.c.j

.f.
^i^. {x) Hieron prdfat.inParalip.Tom.'^.p.i^.

(y) De Script. EccLinPamphil, (z,) Ad Pamp. p. 103. Tom. 2. Apol. adv. Rujfirt.

*^'f-p.i99-^pol*z.f^.2Z^. (a) Hiü. Eca.Uy'Ccii^.p. 132. (h) Phot, Cod, 18.
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nis door hulp van Eufebius, maar het fesdc vervolgd door EufehiuS i

na dat 'Pamphiltis gemartelifeerd was) en dat die gefchreven waren tot

vertroofting der Martelaren, die in de berg-werken gearbeyd hadden,
van \jdkt"Fatermuth'ms j die kort daarna aan een ftaak verbrand wierd,
de voornaamfte was.

Pamphiius V. Tamphilus twee jaren lang in de gevankeniffe gefeten hebbende
^

Fi?miiranui
"^i^rd van FirmUtanus , nadiat van Vrbanus , voor de laatfte reys voor

teregtge- de vierfchaar ondcrfogt (f) , daar toe fig de gelegentheyt op defe wijfe

Hoedatte
opdeed : Het gebeurde , dat vijf Chnftenen uyt Egypten , door eer-

pasquam. bied en hoog-agting van de Martelaars, eenige die tot de berg-wer-
ken in Cilicien veroordeeld waren, begeleyd hebbende, in hun te rug-
rcys de weg over Cefareën namen. Defe door de wagt aan de poorten
aangehouden , bekenden onbefchroomd wie fy waren , wierden aanftonds

gebragt by den Landvoogd, en op fijn order in de boeyen gefet
, dog

des volgenden daags weder opgehaald , en belaft , dat Pamphiius met
fijn gefelfchap insgelijks voor den regterftoel verfchijnen foude. Wat
die Egyptifche Martelaren overkomen zy , ftaat ons tc defer plaats niet

w"dt«"* nader te onderfoekcn. Wat ^Pamphiius aangaat , de Kegter wetende dat

dood ver- hy ecn onverfettelijk voornemen , en een onverwinnelijkc ftandvaftig-
pordeeid. j^eyt had

, Vraagde hem niet anders , dan of hy fig nog niet wilde voe-
gen en offeren j waar op , als hy , en alle die nevens hem waren , fulks vol-

Porphyrius fl^wgs weygerden , het vonnis, over hen geveld wierd. Maar eer het ge-

J«ibek
v^'^c vonnis wierd uytgevoerd, naderde eenen Torfhyrius Tam-

ontrentde fhHus ten dienfte geftaan had, een jongman van goede bequaamheyten
Martelaars gclecrdheyt , die niet meer dan agtien jaren oud was} den Regter , en

Jijkmi?^' verfogt met een ongemeene vrypoftigheyt , dat de" ligchamen der ge-
handeiden doodde behoorlijk mogten begraven worden : dog defe fijnen voorbarigen
verbrand, yyer c)uam hem dier te ftaanj men gaf den rakkers laft, om aan hem

te doen al ^t geen fy konden ; die aanftonds fijn vlees fodanig plukten
en fcheurden , dat het binnenfte van fijn ligchaam ontbloot wierd , *t

welk hy met een onvergelijkelijke lijdfaamheyt doorftond, en geyolgc-
lijk aan de vlamme wierd overgegeven. In het midden van defelvé was 't

als of hy de vlamme naar hem toe foog , terwijl hy fijne vrienden met
ecn bedaard en befadigd gemoed fo lang aanfprak, tot dat fijn fiel ten

hemel, werwaards hem fijn meefter aanftonds volgde, opklom. De
Woedetc- woede e2;ter van hunne vyanden ftierf met hem niet, want de 2;emeldc

Sodeiig' Bevelhebber beval hunne doode ligchamen vier etmaalen na malkande-
chamen. ren met een wagt van foldaten te bewaren^ ten eynde niemand defelve

mogte vervoeren , en fy in tegendeel ten prooije blijven van de wilde

?'\-ïive"
b^^^^^*"^ j

^^'^'^'^ als^er buyten alle verwagting geen roof-vogel of verflin-

wSo. dend gedierte defelve eenigfins befchadigde (alfo God dus dermenfchen
boos voornemen verydelde) wierd hen ecn behoorlijke begrafenis toe-

Pamphilus geftaan. Dus hebben wy Pamphiius ^ een man van erootegeleerdhevr
wordnaderc , <'

. .
^ j ^ ^ r- ri ^^'^yi-y

befchrevcn. maar nog grooter godvrugtigheyt, gevolgd tot lijn graf-plaats toe. Hy
was, om^er met weynige woorden nog iets van te feggen, een Phcenicier (^j,
van goeden huyfe en middelen, geboren te Berytus^ een ftad , die om
het onderwijfcn in de Romeynfche wetten vry beroemd was^ alwaar
hy defe en geene bediening in fijne jongere jaren bekleed , en alle de
voordeden, om in menfchelijke konften^e vorderen, genoten hebbende,
fijn meefte werk maakte van de kenniffe der Goddelijke faken , en ver-
volgens tot Ouderling van Cefarea verkoren wierd. Onvermoeyd was

hy
(<;) De Manyr. Palefl.c. ii.p.T^i^C. (d) Sim. Meuphr. in Mm, Pamphil. apud Sur.

éd l. Jnn, Num, z.c^^.cx Eufeh.
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hy in het nafpooren van alles wat tot geleerdheyt behoord, byfonderom

de heylige Schriftuur welteverftaan^ tot welken eynde hy te Cefareen

een Bock-zaal opregtte, en die met Boeken van alle kanten opvulde (é')i

een groot deel derfelven was (zijnde de meefte werken van Origenes)

met fijn eygen hand gefchreven, die hy aldaar verfamelde, en ten tijde

van den H. Hïeronymtts , die defelve voor een onwaardeerlijken fchat

hield, nog in wefen waren. Sijn leven was vry nauw-gefet^ en naar de Byfonder

wijfe der Wijsgeeren (ƒ). Sijn fiel was nederig en de wereld afgeftor-

ven. Hy muntte Uyt door fijn veragting van de wereld, en weldadig-
*

hcyt ontrent de armen, die hy waar hy konde te hulp quam, en by-

fonder forg droeg, dat defelve geen gebrek van het brood des levens

hebben mogtenj tot welken eynde hy een groot getal Bijbels liet uyt-enhetuyw

fchrijven, die hy dan altijd by fig had, en aan alle, welke door god-^^^J^?^*"

vrugtighcyt genegen waren defelve te lefen 3 of geen geld hadden om ^
^'

defelve te koopen , mildelijk uytdeelde.

VI. Eufebius dus van fijn aangenaam gefelfchap beroofd ^ verliet , Eufebiui

't zy om fijn droefheyt over fo grootcn verlies eenigfins teverfetten, of g"'^''^^^^ "'^

om de hitte der vervolging te ontwijken, of, 'x. kan zijn, om iets voor
de Kerk te verrigten, de ftad Cefarecn, en vertrok ontrent die tijd

(want vroeger kan ik het geen plaats geven) naar Egypten(^^), alwaar Alwaar de

ny niet alleen de vervolging niet minder vond, maar met meerder hit- vervolging

te fag aangroeijen, byfonder ontrent Thcbais: want hy fag daar, feyd^l^^^^^'

hy, dagelijks de drocvigfte en jammerlijkftc vertooningen j „Veelewier-

„den ter dood toe gepijnigd, mits hen het vleefch met fcherpe fchel-

„pen, in plaats van nijp-tangen, af te fcheuren. De vrouwen wierden
„aan een been vaft gemaakt ^ en door feker inftrument, daar toe gc-

5, maakt , om hoog gehaald. Andere wierden hunne beenen aan tak-

5, ken van boomen , die met geweld na malkander gebogen waren , ge-

3, bonden, die dan los gelaten zijnde, de ligchamen der Martelaren aan
„flarden fcheurden. Dus wreed ging men met hen te werkj 't welk te

9, merkelijker was ^ om dat men dag op dag twintig ,
dertig , festig

,

35 fonitijds honderd menfchen, onthoofdde, ofverbrandde , fodathun-
ijne fweerden ftomp^ en de pijnigers felfsj hoewel de een den ande- .-^

j,ren verpoosde j vermoeyd wierden. Onderwijlen fag men niet al-

„leen de grootfte ftandvaftigheyt , maar een onbedwingelijk verlangen

„naar het martelaarfchap , fo dat het vonnis niet fo dra over iemand ge-

„veld was, of andere drongen naar den rcgter-ftoel door , en beleden

5, volmondig, dat fy insgelijks Ghriftenen waren. Onder andere wierd Hy wora

ook Enfehus, terwijl hy in dat Geweft was, gevat en gevangen ge-^'^^Jfgg^f'

fet j maar hoe lang hy daar fat , en door wat middel hy daar uyt raak-

te, vinden wy nergens aangetekend; en daarom hebben fommige dieofhyai-

gedagten gemaakt, en andere vryborftig uytgefegd^ dathy, om vry te^^^J^^^g^^

raken ^ geofferd , en 't geen de vervolgers eyfchten j laf-hertig inge- oiferd

volgjd heeft. Hiér* mede word hy betigt van de Egyptifche Con- i^^'^f'^-

fefforen (/j) , en byfonder van Tetamo ,
BifTchop van Heraclea ,

fijn mede-

gevangen. Maar men moet weten, dat die defen ophef gemaakt heb-Deonge:

ben, fijne openbare vyanden waren, die dan van hem, dien fy als een grondhcyt^

voor-vegter der Arianen aanfagen, alle gerugten, al waren fe nog fo on- befchuWi,

L 3
gegrond, ging.

(f) Hieron. de Script, in Matth. <r Vamfh. €r ad Princip. in Pfal. i i6.Tom. 3 . p. n 3.

Vtde Eufcb. Hi(i. Eed. lib. 6. c. 32. 23 1. (ƒ) '^'f- ^^mph. lib. 3. ap,

Hieron. afol. adv Rü^n.Tom. l. p. 199. (g) ^(/?- ^ccL lib. 8. c. 9. p.
—

Oj) Epifi. Synod. AUx. ad uithnn. jipol "
^—f'

Grac. BafiL

—r- - ^ r , ->5 301-

p. 5<)7. ap. Epiph. hAvef. 30^»
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o-egrond, tot fijn nadeel opnamen, en dat'er geen ander grond van fui-

ken argwaan, gelijk Totamo felfs rond uyt bekend, geweeft is, dan

dat hy uyt het gevangen-huys ontflagen iSj fonder fodanige merktekenen

tn blijken van fmaad en wreedheyt , als wel andere j in fijn ligchaam

ontfangen te hebben; om niet te feggen, dat fulks waar zijnde, hy
daar door onvermijdelijk verlleken moeft zijn geweeft van alle bevorde-

ring in de Kerk , gemerkt men toen j volgens hunne gewoone ftreng-

heyt ini de Kerkelijke tugt, een gevallene nooit tot eenige aanfïenlijke

bediening in dc Kerk toeliet , en die den goden geofferd had onbequaani
tot cenig Kerkelijk ampt geoordeeld , en boete gedaan hebbende

,

niet verder tot de H. Gemcenfchap, dan een ander, die maar een leek

waSj aangenomen wierd : immers ^t is bekend ^ naar het verhaal van y^-

thanafms{t) ^ dat men y^y?^»/ de Sophift j uyt Cappadocien, onder

die felve vervolging om het offeren aan de afgoden niet weder tot den

En van de rang van de Clergie wilde aannemen. Ik kan daarom niet nalaten aan
liefdeloos-

|.g telkenen ^ hoe liefdeloos het oordeel is van Baronius , die (^k) , ge-

B?oJks. lijk hy doorgaans op Eufebius aanvalt, ontrent defe faak niet alleen

rond uyt feyd , dat hy waarlijk heeft geofferd , en hem de gemeenfchap
óntfegd is , maar dat hy waarfchijnlijk ook fijn Biffchops-ampt over

fuiken aanflenlijken Kerk, als Cefareën is, door flinxe en quade wegen
verkregen heeft , gemerkt hy volgens Kerken-order daar toe niet wet-

telijk konde worden toegelaten. Indien*er in defe boosaardige befchul-

diging eenige waarheyt was^ wy fouden daar fekerlijk befcheyd van

vinden by de Schrijvers van die tijd , wanneer de heftigheyt en
drift der partyen, alles wat tot iemands nadeel ftrekken konde, op-
fchuymde.

tt vervol- VII. Ondertuffchen had de vervolging in Egypten met alle beden-
ging in E- kelijkc ftrengheyten vinnigheyt haren voortgang, door het belcydvan twee

^o^rT driftige Stadhouders , C«/fi^w/zj- van Thebaïs , en ///Vr^r/ifj- van Alexan-
voort. drien. Defe Hierocles was voor eenigen tijd Rigter geweeft te Nico-

Hk'rodes'^,
«ledien in Bithynien, alwaar T)iocletianus fijn Hof hield ^ cn La6ian-

^iehefchri tius thans de wel-fprekens-konft leeraarde j dog wierd naderhand om
vcQword.

^jj^ wakkerheyt^ byfonder om fijn drift tegen de Chriftenen, fo het

fchijnt. Stadhouder van Alexandrien, want fo notmdhem EpJ>hamus.

Hier zijnde ging hy fo vinnig tegen de Chriftenen aan , en vervolgde

Edefiason- de Martelaars met fuiken onverdragelijken ftrengheyt^ datc_y£defius {l)

befonnene dc hittc vau ecu ouvoorfigtigcn yver hem daar over niet alleen be-

Me^t°^' n^*ptc, maar felfs in fijn aangeligt floeg. Hy was een bequaamen ver-

ftandig Man, daar in hy felfs boven andere uytmuntte, maar had reeds

voor lang een vergiftig voor-oordeel tegen de Chriftenen opgevat, die

Hierocles hy naar fijn vermogen vervolgde j fo met het fwcerd, als met de pen:
fchfijft«-

^y^j,^. j^y fchreef twee Boeken (w), die hy in navolging Cel/us

Chriftenen. Aoy®- «M&v^, {^wuaraqtige redeneering} den naa^i gaf van hiyoi (^^x^m-.

TrpoV Xe<?*«r«f {waarheyt-liefhebbende redeneering aan de Chriftenen) y

onder fchijn, als of fe niet fo feer tegen, als aan de Chriftenen gefchre-

ven waren, hoopende door die fchoone naam te meerder ingang by

hen te vinden j in welke hy poogde te bewijfen ^ dat de Schriftuur aan

valshcyt en felfs-tegen-fpreking fchuldig ftond (tot welken eynde hy
\ minfte fo wel als het meefte fodanig ophaalde , dat La^antius by-na

geloofde j dat de Schrijver van die Boeken een afgevallen Chriftenzijn

moeft )

,

(/) De Syn. Anrn. <t Seleuc.p. 684. ^id. Socr. lih. 2. e. ^€.p. 72. (O -^d. Ann.

508. Num. 21. ad ann. 318. Nam. 79. (/) VUe ntend, GrM.t^^'ti'hTT^^ïl-

(m) La^ant. lik 5. 2. ^60,^61. O* 5. p. 4^4. C?^ 4^^.
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nioeft)j dat de Apoftelen bedriegers en ongeleerde menfchcn waren

,

en dat onfen Saligmaker een openbaar booswigt geweeft was^wiens wonder-
werken niet anders dan uytwerkingen van de tover-kiinde , en niet te ver-

gelijken waren by het geen ApoUontus Tyaneus gedaan had , dien hy
uyt dien hoofde gelijk, ja hoger ftelde als onfen Saligmaker. Defe Daar Eufe.

Boeken nam Eufebius voor j en
,
gelijk hy felfs befchrijft (n) , het grootfte

gedeeltederfelven, (als zijnde tot het minfte toe uyt de fchriften vanan-^'"*'^

'

dere [ik geloof hy op Qelfus of Torj?hyrius het oog heeft] uytgefchreven

,

en reeds door Origenes beantwoord ) overflaande > te meer , om dat hy
daar tegen naderhand dagt te fchrijven, gelijk hy ook in fijne Boeken
tegen Torphyrïus gedaan heeft, beantwoordde nu maar dat gedeeltevan
den genaamden ^lActA^'S^fi?, waar in hy Afollon'ms met onfen Saligmaker
vergeleek, welk hy op geen andere wijfc wederley, dan met eenige
nauwkeurige aanmerkingen te maken op het leven van Aj^ollontus , dat
door Thilofiratus in agt Boeken befchreven was ^ waar uyt hy beknopte-
lijk toonde , dat i^pollonius niet alleen met onfen gefegenden Saligma-
ker niet behoorde gelijk gefteld te worden , maar felfs den naam van
een opregt Wijsgeer , of van een eerlijk man niet verdiende. Ik be- Twijfeling,

ken dat'er een Schrijver^ die anders een geleerd man en van een goedofdefconiis

oordeel is, fig thans opdoet (0), die, hoewel ik niet weet dat iemand
^y,

anders van fijn gevoelen is^ rond uyt loochend, dat onfen Eufebius
gemelde wederlegging tegen Hierocles gefchreven heeft , maar dat die
Vry later van iemand anders is opgefteld ^ gelijk het naar fijn meening
klaarblijkelijk is , doordien de Boeken van Hierocles over het Nood-
/^ö^by-na een geheele eeuw na die tijd gefchreven zijn. Maar defe fwa-opgdoft.
righeyt had hy haaft konnen te boven komen ^ indien hy maar gedagt
had , 't geen by my klaar en feker is , dat onfen Hierocles de fchrijver

van die feven Boeken de Fato ^ Trovidentid ( van het Nood-lot en
Voorfienigheyt') niet kan geweeft zijn, gemerkt daar in gewaagd word
van Tlutarchus den Athenienfer, die ontrent het begin van de vijfde
eeuw in fijn bloey was(/»)i en geleeft heeft ten tijde van Olympiodo-
rus, wiens oordeel hy over fijne Boeken verfogt(^), en die fijn Ro-
meynfche Hiftorie (want ik agt ontwijfelbaar, dat defe defelve Olym-
piodorm was ) opdroeg aan Theodofius den tweeden (r) j die niet voor
het jaar CCCCVIII. tot de regeering quam : het is dienvolgende feker,

dat gemelde Boeken gefchreven zijn van eenen lateren Hierocles, wel-
ken Suidas (j) en andere ophalen als den fchrijver van die Boeken , en ^

van de deftige uytleggingen over de Guldene Verflen van Vythagoras,
Die Man quam, fo het my toefchijnt^ tot die misflag, doordien hy
meende (t) dat Eufebius tegen Hierocles over het noodlot fchrijvendc ^

«iie feven Boeken, van welke Thotius gewag maakt, beantwoordde,
daar nogtans Eufebius in fijne reden-voering geen opfigt op gemelde
Boeken heeft ^ en niet anders als eenige korte aanmerkingen maakt over
<le gronden van lyfpoUonius ontrent het Nood4ot CFatum) , die hy als

een gepaft aanhangfel agter fijn wederlegging plaatft^ gelijk ten cerfteii

opflag aan allen , die maar hunne oogen op die redeneering (laan , buy-

ten tcgenfpraak blijkelijk is. Ik foude boven dat alles gemakkelijk kon-

nen tcx)nen , dat Eufebius de fchrijver van 't gemelde Boek is
, indien

ik maar wilde ophalen het klaar getuygenis van "Photius [v) , en de ge-

loofweerdigheyt van alle de oude atfchriften, die op hun voorhoofd
den naam draccn van onfen Eufebius. Maar genoeg hier van.

VIII. 't Is

i^) Com. Hierocl.
/>. 5 1 1 . (0) J. fonf. de fcript. Hiji. Phihf. lih. 3 . caf. 18. fag. 304.

Cp) Phot. Cod. 214. eol. 553. (q) Idem ihid, col. 549. (r) ld. Cod, 80. (»L 177-

(O Suid. in Voc. .jpojtA. {t) Uhifupr. p. 30Z. {v) Cad, 3^. fol. 14.
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ïyndevan VUL 't Is meer dan tijd met Eufebius weder tc kecrcn naar Palefti-
de vervol- „a, aW Vervolging , agt jaren na dat fe begonnen was, in 't jaar

onfes Heeren CCCX. , een eynde nam, gelijk het dan ook twee ia-
ren daar na(^) alom m het Ooften opklaarde, doordien Cmftanttnus de
Y^oote, na dat hy de merkelijke overwinning over C^Uxentim bv de
Milviaanfche brug bevogten had, hemfelven voorde Chn (lenen ver-
klaarde, en voor hen aan CMax'tminm fchreef, die het verfock van fui-
ken magtigen Amptgenoot niet dervende afflaan, door brieven aan de
Gouverneurs der Provinciën alle ftrenge vervolging der Chnftenen be-

word mf.
verbood. Ontrent dc(è tijd ftierf de BifTchop van Ce-

fchopvaa lareen
, i^gaptus , tot het bekleeden van welke plaats niemand bequamer

Qiarca, geoordeeld wierd als Eufebius, wiens ongemeene geleerdheyt
, uytfteken-

de dienden
,
en byfondere verpligtmg aan die Kerk hem tot het befit

van fuiken vermaarden (toel, en regeering over fuiken aanfienlijken Kerk

fchtvt r^^".
^""^^'^ ^^^^ bevorderen. Cefarea had dien naam bekomen vaa

word.
tierodes de Groote , die het felve ter eeren van den Keyfer (Cafar) k^uqu^
flm verbeterd en uytgefet had, waar door het federt een der grootfte
fteden van dat Geweft, en na de verwoefting van Jerufalem de fitplaats
van den Stadhouder

, en de hoofd plaats van dat geheele Landfchap
wierd-, een plaats, die fo om den overvloed van alles, als de nethevt
cn cierhjkheyt van gebouwen een grooten naam hadf^/), en Pemerkt
de welftand van de Kerk in dien deele gemeenlijk volgd op Hen van
de burgerlijke regeering , fo was aldaar de Metropolitaanjche ftoel van Pa-
leftma(2;), daar Jerufalem felfs onder ftaanmoeft: en hoewel de Vaders
van het Niceenfche Concilie billijk oordeelden, dat de Biffchop van
Jerulalem {d) , volgens ouder gewoonte cn overlevering , foude ffeëerd en
bevoorregt worden, egter gefchiedde fulks, met die uytdrukking, be-
houdens de regten, de magt, en Kerkelijke regtsban -van onfe hoofd-flad
QMetropohs), waar door fy buyten twijfel (gelijk het de Uytle4ers
over dien artijkel doorgaans fo verftaan, en mijns wetens van allen'^oed
gekeurd word) op Cefarea hun oog hadden. Defe rang dus eeniffe^'eeu-
wen na malkanderen hebbende plaats gehad, wierd ten laatften door de
cerfugt van fommige BilTchoppen , en groote eerbied , die men nader-
hand de plaats van onfes Saligmakers lijden en begravenis begon toe te
dragen

, veranderd , en Cefarea aan het patriarchfchap van Jerufalem
onderworpen.

Eufebius IX. Eufebius , dus aanfienlijk geplaatft , raakte ten eerften in een grootkomuot aanfien by de BifTchoppen van het Ooften
, dog hield de naauwfte gemeen-

Ichap met Taulmus Biflchop van Tyrus, te voren Ouderling van An
tiochien, op wiens verfoek hy tot Tyrus overquam, by volgende crele.

: Onder de gelukkige voordeden, die de Chriftencn door dc
treffelijke gunft en gcncgcntheyt des Keyfers genooten, was geen van de minfte
•bo^wf Gods-huyfen, die door de godlooshcyt van de laatfte jaren ver'
jfijnde. woeft waren, fig uyt hare ftof en puyn-hoopen begonden te verheffen

en fchooner en pragtiger te worden , dan fy ooit geweeft waren en dat
door toelating, met alleen van den Keyfer, maar door delTelfs aanmoe-
diging, en des volks algemeene drift en hulp. Dus herbouwde men
met allen fpoed en yver de Kerken, die dan met geen minder <^odvrug-
tigheyt ter eeren en tot dienft van God op een plegtelijke wijs^wierden
afgefonderd en ingewyd, \ welk gemeenlijk gefchiedde met gebeden,

pre-
(at) Eufeb fJifl. Eccl. Ub. 5,. cap. 9,p^£. ^60. (y) Vid. defcript orh. Gothof p raM Balfi,^. in C^non. 6. ConcU. Ntc. Zon^r, Cr Arijl. in CaH^n, y . Aianh, BlJ
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predikatiën, lof-zangen
, bediening van Sacramenten , en alle bedenke-

iijke betooning van onderlinge genegentheyt en liefde, in tegenwoor-
öigheyt van de beftierders dier Kerke, en onder den toevloed van aller-
ley vreemdelingen. Onder hetgetal van dusdanige begunftigden was !P/z//- d'inwvLng?
ter, Biffchop van Tyrus, die door fijn eygen milddadiahevt, en ten?""'
deele door onderftand van andere, een treffelijke en fchoone Kerk de
Ichoonfte in dat geheele Geweft, bouwde

, op welkers inwyino- waar
toe de naaft-gelegene BifFchoppen waren toegevloeyd, Eufebu^dQ eerhad van die groote en treffelijke Or^?/> , die in fijne gefchied-bockcn no^
te lefen is

, te maken en te doen^ waar in hy eerft dankbaarlijk er-D'inhoud
Kende en roemde de voorfienigheyt en voorforg van God , die hunne
tranen en droefheyt fo wonderbaarlijk in vreugde-fangen en bliidfchao
veranderde

, en den ftatelijken Godsdienft en plaatfen van dien fo Jna?
delijk herfteld had > daar na de godvrugtigheyt en yver van den Biflchoo
dier plaatfe prees j vervolgens nauwkeurig alle de deelen en 't eeen tot
cieraad van dat koftelijk gebouw diende, en derfelver geheyme beduv-
deniflen ophaalde

,
en befloot met een hertelijke aanfpraak , gelijk hy ook

begonnen had, om met een eenparigen fchouder God lief te hebben , en
fiine goedheyt te roemen, als zijnde een eer en eerbiedigheyt , die mcrt

^^"l^Pg^hoopte fegeningcn en weldaden fchuldig is. Dit
gefchiedde in het jaar CCCXIV. of ten uyterften in het'volgende.Maar helaas

! defe aangename kalmte duurde niet lang. Licinfus deLicinius
Uolterlche Keyler het mom-aangefigt van fijn cevevnsde eene^enrh^vr
tot de Chriftenen waar doo? hf ConJ^aLnls nog foc bSjn""^'
had, hebbende afgelegd, begon op de Chriftenen met alle ftrenabrevt
aan te vallen, bannende defelve niet alleen van fijn Hof, enhenuydluv.
tende uyt al e bedieningen van magt en aanfien , maar ook vervolgen-
de met al erley wreede ordonnantiën hunne perfoonen en goederen, diehy overviel, beroofde, verbeurd verklaarde, bande, gelancfen fmeen op de wreedfle en onmenfchelijkfte wijfe ter dood hrZ Zj
^n'4tteToen^^^^'^^

wéér ^'pTeÏ^^^^ en^Sleen weder te doen leven, maar tot haar oude kragt en luvftcr te her-

Srr?I ^f^'^^^r""'^^^^^^ oorJierv^n^lff^^^^C^), fi)ne Bod<en, De Tr^paraüoné m "Bemonftratione Èuan-t^S..
^ci^iLCi^ y an ae aanLeydmg tot en bewijs van het Etianiielhitn • wv ^

weelt, maar wy fuUen in t vervolg toonen, dat defelve niet daneenfges"--
jaren daar na konnen gefchreven zijn

^

deeï fSle^Cfiit'
Lickiaans onweêr fterken bulderig was, egte^H«Aria,„,

onfl/^f A '^^f"' °P' vo°f de Kerk in verfcheyden ""icwi
opfigten fwaarderAvas dan alle de Heydenfche vervolgingen: ik meen"™'*

Wen^rlT, '^f ^" at&nafius, daar

der l^^^
1
J } P*' fpfeken, en hier niet ver-

had T''" ^"f'^"" S'='^°eyd wicrd. Jrius Ari„, loos-

en ?ii y ^-^r ,

°^ ^" doortrapt man vvas, fijn gevoelen fodiiyfter

che^d'r J
*jr'jf«l»g»ge woorden voorgefteld, en-feener t,jd g/loo- ^J^^^

fiin^r ^a"„"y anderen tijde gefegd had, en daar door het vergifgcvodcm.

nin V
^°°'''*^l"'gen fodanig verborgen , dat hy verfcheyden BilTchop-

pen van het Ooften bedroog j en byfonder onfen Eüfebius, die dtis be-Eufehiaswogen wierd
, om door een brief van t^lfxander , Biflchop van f<^i'"ift

Alexandnen, den Opfiender van Arius, die hem geëxcommuniceerd^S-
. [M] had,to.

E$l ^' F- 5?4- W) F'-^f^i. vit. cr
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had, cleflclfs hcrftelling en weder-aanneming tot de gemeenfchap der

Die daar Ker'kc te verfocken. Dcfe brief wierd door die loofe Ketter alom fo-

overwe- (^anig gcduyd , dat Alexmtder fig genoodfaakt vond door openbare brie-

id'iriKt.
ven dc ware gefchapcntheyt der faken te vertoonen ; in eene van welke

aan /llexander , Biflchop van Byzantium , hy de drie Biflchoppen van

Synen(c)5 (daar door hy buyten xy}j\){ó. EuJebius van Cefareën , T/;^'^?-

dotus van Laodicea, Q,\vpaitlinusvm Tyrus verftaat) befchuldigd van

te veel na de Ariaanfchc fijde te hellen , en te gelijk verklaarde , dat

Arhis en al fijnen aanharig uyt de Kerk gebannen was, en dat niemand

met defelve gemeenfchap hebben , of defelve aanhouden moeft. Dit

wicrd van Arïus in fijnen brief aan Etifebius van Nicomedien (/) fo ge-

duyd 5 dat onfe Eufebhis en verfcheyden andere daar door in den ban ge-

daan wierd , doordien hy hem vaftftelde van een gevoelen met Arïus te

Eufebius zijii* weshalven Eufebhis, daar over gevoelig zijnde, Alexande?'

lèhrijtc fchreef, en hem voorhield (^) 3 „Dat hy in fijne brieven /^r/Wcn fijnen

voor7eA- aanhang Verongelijkte , wanneer hy hen te laft leyde , datdeSoon, ge-

rianen. ,^lijk andere faken, uyt niet gemaakt was> waar tegen hy hem vertoon-

„ de , wat fy aan hem gefchreven hadden , als een belijdenis van hun
„Geloof, waar in fy uytdrukkelijk verklaren, dat de God des Ouden
„en Nieuwen Teftaments van eeuwigheyt af fijnen eenig-geboren Soon

3, gegenereerd heeft , door welken hy de wereld , en al 't geen daar in is,

„gefchapen heeft j en dat hy hem gegenereerd heeft niet in fchijn, maar
„in der daad en waarhcyt^ onvergankelijk ^ onveranderlijk, het vol-

„maakfle werk van God (dus vertaal ik de woorden xi/cw* t^öss) dog
^,niet als een van de fchepfelen. Meer diergelijke haald hy op, om te

toonen , dat Alexander hun gevoelen qualijk had voorgefteld : en de

faak foude mogelijk veel klaarder zijn, indien de geheele briefnog voor
handen was. Uyt \ geen egter daar van tot ons is overgekomen, foude

iemand konnen denken , of dat de Ariaanfche ftellingen niet fo grof en
onbefchaafd waren, als fe wel van hunne vyanden v/orden voorgefteld,

of dat fy defelve fodanig hebben weten op te fchikken , dat onfijdigc

en gematigder verftanden ter eerfter opflag daar geen quaad in konden

Gi(r,ng
fien > welk laatfte ik ligtelijk foude gclooven , ten ware dat fy in het

waarom, flot vau dien brief ( waar van Eujebhis hier wel gewag maakt , dog by

Athanafms en Epifhanius volkomen te lefen is) klaarlijk fcheenen te

herroepen 't geen fy te vooren hadden toegeftaan , welk mogelijk Eu^
fcbius nooit gefien heeft : want indien hy dat flot had gefien , fo had hy

Ariusword feker beter gedagten van hen als fy verdienden. Dog 't zy hoe 't wil,
herfteid Akxandcr bleef by fijn gevoelen : weshalven Arius boden affond

bius^e'fan-ïian onfeu Eufebius i Taulimts Bifi'chop van Tyrus, tnTatrofhiltis

dere. BifTchop vau Scytopolis , met een ootmoedig verfoek , dat hy , en die

van fijn party waren, door hun toedoen en hulp de Gemeyntc, gelijk

fy te vooren gewoon waren ,
vergaderen , en hunne bediening elk in

fijne Kerk waarnemen mogten. Dit wierd hen^ na een rijpe overweging

in een by-een komft van de Paleftijnfche BifTchoppen , toegeftaan, mids

dat fy fig hunnen BifTchop moeften onderwerpen , en by hem geduu-

riglijk aanhouden, om wederom tot de vrede en gemeenfchap met hem
te worden toegelaten,

't Concilie XI. Sodanig was dat Ariaans verfchil aangegroeyd, dat het door par-
vaa Niccen ticulieren niet konde geflest worden j ^cshslwQnConJiantinus in het jaar

cccxxv.
{e) u^p. Theod. Hifi. EccL lib. i. c. 4.^. 15. {ƒ) JhU. c.<^.p. 21. (g) Extat.fram.

literar, M. 6. ConeiL Nicen. Conctl. Tom, 7. col. 4^7. (^j Soz.omM^fi*£ccl.Ub, i.

f. i').p. 428.
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. een algemeene Vergadering van Biflchoppen iiyt demeefteword bc-

Oeweften van de Chriften wereld, om die faak af te doen , befchreef,''''''''"-
die daar op te famen quamtot Nicea. In defe had onfe E-ufebim (i) de^^^^^bi^s
eerfte plaats op de banken aan de regtcr hand des Keyfers, en de cerrang in de-

van den Keyfer by fijn komfte in de vergadering uyt den naam van al-
len met een aanfpraak te begroeten. Dit is die Oraf^e , welke hy maakteip^k aan
op (ie Vkennalia Conftantini , het feeft van het twintigftejaar der regeering'^^'^^^y^^'"*
van Confianthim, waar in hy, naar fijn eygen feggen {k\ vertoonde, hoe dien
grooten Overwinnaar met de dienft'knegten Gods rondom befet was
en met een wijdluftige redeneering na behooren de goedertierenthcyt van
God, en de grootheyt van den Keyfer roemde : een dienft, die dienHvfintwïft
Vorlt met min aangenaam, dan hemfelven tot roem was; immers dat aldaar met

.

hy in die groote vergadering vry geagt en aanfienlijk was
, blijkt ons ten

vollen uyt het geen de befchrijver van dat Concilie (/) , ( hoewel ik^'"^*
bekennen moet, dat'er niemand anders gewag van maakt) verhaald
dat, wanneer een van de Wijsgeeren, die tylrius , om voor hem te
twiftrcdenen, mede gebragt had, op de plaats der Schriftuur,

JU ^Y^^^fi^^^P 't: beginfelfijnes we^s , als t'eenemaal met deSoudedaar
Oodheyt des Soons flrijdig, aandrong, door de vergadering?.^?
belait wierd hem daar op te antwoorden j waar op hy, de gewooneuyt-kiar1o7gc-
/^gg^ngen van die plaats overflaande, daar op bleef flaan, dat dit niet
gefproken word van den perfoon des Soons Gods, maar van die xor^^^^^^J'^'z
<ro4i/«, die menfchehjke en redelijke wijsheyt, die God in den beginne,
als hy den menfch na fijn eygen beeld gefchapen heeft , in den felven
heeft ingeplant

:
en wel konnende voorfien , dat hem foude worden te-

gen geworpen, dat de wijsheyt, daarin die plaats van gefproken word,
voor alle andere fchepfelen geweeft is , feyde hy verder , dat de uyterlijke
wereld fekerlijk wel gemaakt is eerder als die wijsheyt, maar dat dcfc
wijsheyt en de menfch, als het onderwerp van defelve, eerder als de we-
reld was in het voornemen en befluyt Gods. Na veele byfonderheden

,

welke alle hier op te halen den Lefer niet fouden aangenaam zijn, brak
hy at met een aanfpraak aan den Wijsgeer, dat hy fig van het algemeene
Apoitoiijk Geloof met wilde laten afleyden, maar fonder aanfien van
iemand de waarheyt aankleven , en dus gafhy genoegfaam te kennen , dat
hy den Soon Gods niet hield voor een fchepfel, maar de maker en grond-
legger felfs van alles dat gefchapen is. Veele dingen zijn'er, die myj^^^^^^^
net geheelc verhaal van die twiftredening , en byfonder 't geen'cr van waarom
Jebim 'm voorkomt, doen verdagt houden, waar onder het minfte nief^'^

"|.^f
IS, dat Eufebim over defefo veel in gefchil getrokken plaats .hier {\x\-^^u
ken miifel Ijken uytlegging foude gemaakt hebben : want hoewel de
^riekfche Vaders, doorgaans der Hebreeuwfche taaie onkundig, niet
verder konden fpreken als fy in de overfetting der feventige , ( en defe
j^as het alleen, die fy gebruykten) vonden, egter moeten wy vaftftel-
^Oj dat Eufebms, die wat meer in de oorfprongkelijke taal bedreven
"^as, op een gemakkelijker en natuurlijker wijfe fulks had konnen be-
antwoorden, gelijk wy ook die plaats elders van hem vinden ver- word ge-

Klaard van den Soone Gods, daar hy insgelijks uytdrukkelijk beweerd 5
t^on^^h,

35 Dat fodaar een fchepping gemeend Wierd, dcfélve fo niet moeft ver- jAtrsV'
„Itaan worden, als of hy van niet tot iet foude voortgekomen zijn,klaard.

35 ( gemerkt hy beftond en leefde , en reeds een zijn en befiaan had voor
[M 2J „dat'er

(O Be vit. Confi. Ub. 3. c. 1 1. 489. Soz.om. Bifi. Eccl. lib. I. c. 19.^. 43 3. (O De
yt. Conft. lib. I . c. I. ^. 405. (/) Gel. Cyz.. Hi[t. Conc. Nic. lib. i, c. 18,. col. i88,-

-m Contr. Mar'cell. lib. 3, r. 2. 150... 15^

hoe
laats
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dat'cr iets gefchapen was) maar liever^ om te betekenen, dat God

" hem tot een Vorft en Hoofd van alles geordonneerd en gemaakt hadj

''en nog nader ^ dat de Hebreeufchc text niet fegt, dat God hem^<f-

^ifchapen heeft ^ gemerkt het woord cana befttterhtt^Vcnói j gelijk hy

35 het ook aanmerkt van Aqiiila , Symmachus , en Theodotion vertaald tc

55 zijn, "De Heere befat my het beginjel fijnes wegs % dat is, hy, dien

„de Vader als fijn eenig geboren Soon heeft gegenereerd, is het hoofd

„van alles dat gefchapen is, fo fienlijke als onfienlijke dingen^ fo ten

„opfigt van hare fchepping als ten opfigt van hare faligmaking. En

,5 ten laatften ^ dat'er een feer groot verfchil is tufTchen iylick f^t , hy heeft

y^my gefchapen:, en èx-'i/I-raro j^te, hy heeft my be/eten, doordien het eerftc

„ niet anders mede brengt dan een gewoonlijke manier van fchepping , een

„voortkomen van 't geen niet is tot den ftaat van iets^ en het laatfte

,5 een befitten van 't geen reeds is ^ en een allernaaft eygendom aan hem^

„die hem befit-, fo dat de Sone Gods in die plaats vertoond ^ dat hy

„te voren fijn beftaan had j en fijns Vaders eygen Soon was^ en tegelijk

„fijn oog heeft op de weldaad, en het voordeel ^ dat fijns Vaders fchep-

felen door fijn voorforg en bediening verkrijgen fouden. Dit is het kort

begrijp j cn fo veel mogelijk de eygene woorden van 't geen hy over die

ftofïe wijdloopig redeneerd.

XII. Veel moeyte deeden de Vaders van dat Concilie omo^/Wen
fijnen aanhang te overtuygen , en andere die tuflchen beyden ftonden tc

voldoen, terwijl de gematigde een tulTchen-weg en middel, om die breu-

EufeWus ke te heelen
,

'poogden uyt te vinden. Onder defe was Eufebius, die

fteid een yoortbragt ecn Geloofs-belijdenis , waar in hy beyde partyen hoopte
r,.i«nf..

ggj^j^ggg^ geven. Dit wierd wel goed gekeurd , cgtcr oordeelde men,

dat de hoofd faak daar in niet genoeg was uytgedrukt ^ en daarom wicrd

'er eenige verandering en verklaring in gemaakt ^ en byfonder het oVoaV.o»,

of het woord eenweejig bygevoegd , en alfo tot een algemeen Geloofs-

Dienaee- form opgefteld. Eufibius egter had daar geen genoegen in, maar we-

"'g.^^^*^^^"- tende , dat eygen gevoelen, en knibbel ing over woorden, voor de vrc-

uytbrey" de der Kerke behoorde te wijken, onderfchreef het felve des volgenden
dingaangc-^J3^^5^,^^ y^^ dit allcs geeft Eufebius wijdloopig befcheyd in een

Tvan Eu- brief aan fijn Gemcynte te Cefarea (hoewel dcfelve, na de meening

febiuson. van Theodoretiis ,
byfonder ftrekte, om fommige in die ftadj die de

^'o^^""^ Ariaanfche gronden reeds ingefogen hadden, en hem fcheenen te bc-

fchuldigen , dat hy hun faak opgegeven , en met na behooren voorge-

fprooken had ,
genoegen te geven). De brief is vry groot, en behelfd

eenige u^ytdrukkingen , die in onfe (Engelfche) taal fo heel wel niet

konnen worden uytgedrukt: egter fullen wy denfelven^ om dat'er mer-

kelijke handelingen van die Synode, die op Eufebius haar opfigt heb-

ben, in voorkomen, hier ophalen (i?).

Eufebius
Brief van E u s e b i u s aan die van C e s a r e e n.

brief daar

ïïn'Sff
^ E'liefde Broeders , hoewel ik niet twijfel, ofgy hebt reeds van an-

ïcën. ^ dere gehoord wafer in de groote Kerk-vergadering te Nicea van

het Geloof der Kerke verhandeld is , doordien gemeenlijk van fulkefa-

ken eer Qe(breken word, dan men daar een net verhaal van geven kan-,

egter

(«) Athan. de Becret. Syn. Nicen. f. 402, Epili. ad Jfricm. p. -Jiu (0) Ext. ap.

Socr. Hift, Eccl. lib. i. c. 8. Theod. lih. u c. ii.p. 7,6. Gelaf. Hift. Conc.

Ntc. lib. 1, c, 34. col. 252. Niceph. Biji. Eed. lib, 8. €. ai.f. 57^. ^^^^n^ Tm.i.

Geloofs-

form op.
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f^gter hebben wy, ten eynde u die faken niet anders alsnawaarheytmog-
ten voorkomen^ nodig geoordeeld , u toe te fenden eerft de Geloofs-form y

die wy aldaar hebben voorgefteld ^ en daar na defelve^ fo als Je, na ee-
nige verandering , door de Synode is goed gekeurd en vaft gejield. Het
geen wy hadden opgefield, en in tegenwoordigheyt van den geheyligden
Keyfer gele[en, van allen fcheen goed gekeurd en aangenomen te Jullen
worden , was als volgd.

T>e verklaring van ons Geloof, gelijk wy het hebben ontfangen 'Z/^f/ waarin fljn

de Bijfchoppen^ die voor ons geweejt zijn^ niet alleen te dier tijd ,
«/j- opgegeven

wy in de eerfte beginfelen van ons Geloof onderwefen, maar ook /"ö^-w , ^ jeds
als wy 7iadcrhanè in dat felve gedoopt wierden ^ en gelijk wy het uyt de^f^^^^U
H. Schriftuur geleerd hebben i welk wy anderen hehben geleerd envoor-
gedragen, niet alleen als wy nog het Ouderlingfchap bedienden, maar
ook jedert wy tot het Bijschoppelijk ampt bevorderd zijn-, welk wy
alsnog gelooven, en waar mede wy rekenfcha-p van ons Geloofgeven,

53\^/Y gelooven in eenen God, den Almagtigen Vader, Schepper
„ van alle fienlijke en onfienlijke dingen : en in eenen Heere Je-
„fum Chnftiim^ het woord Gods, God uyt God, ligt iiyt ligt , het

''w" leven, den eenig-geboofen Sone Gods, den eerft-ge-
>jboorenen aller creatuure, geboren van God den Vader voor alle we-
3, relden 3 door welke alle dingen gemaakt zijn: die om onfe faligheyt
5, is vleefch geworden^, en onder de menfchen verkeerd heeft , die ge-
3, leden heeft, en ten derden dage weder is opgeftaan, ten hemel geva-
3, ren, en met heerlijkheyt wederkomen fal om delevendigenendooden
„te oordeefen. Wy gelooven ook in eenen H. Geeft. Elk van defe
53 (Perfoonen) gelooven wy dat is en beftaat, de Vader waarlijk de Va-
,5 der, de Soon waarlijk de Soon, en de H. Geeft waarlijk de H. Geeft,
„gelijk onfe Heer felfs, als hy fijne Difcipelen uytfond om te predi-
5, ken, tot hen feyde^ Gaat heenen, onderwij ft alle de volkeren, de-
„^Ive doopende .in den Name des Vaders, des Soons en des H. Gee-
„Ites. Verklaren insgelijks, dat wy nu fo gevoelen, dat wy tot nog
„toe het felve gevoeld hebben, en fo gevoelen fuUen tot onfe dood toe,

„ vafthoiidende aan dit Geloof ^ en vervloekende alle godloofe Kette-
5, ryen. Dit alles betuygen wy voor den Almagtigen God , en onfen
5,Heere Jefus Chriftus opregtelijk en van gantfcher heiten altijd, fe-

„ dert wy onsfelven hebben konnen kennen j te hebben voorgeftaan , het
„felve tegenwoordig fo te gevoelen en te fpreken ^ en bereyd te zijn,
„om u door alle mogelijke blijken te verfekeren, dat wy tot nog toe
.„ fo geleerd èn gepredikt hebben.

Tius ons Geloof hebbende verklaard, wasser niemand die het tegen-'oiegot^

Sprak ^ ja de allerheylig fte Keyfer felfs gafvoor-affijnvonnis daar over, ^^^tk
feyde het felve gefond en regtfinnig te zijn, met verfekering, dat /j^y nader uyc^

yin het felve gevoelen was, en aanmaning, dat fy dog eenparig die^^^^^^
J-'eer toeftemmen en ondertekenen fouden, mids dat alleenlijk het woord
cf^o^a-,'^, confubftantialis, ecn\ycei\gdaarwierdbygevoegd , Hwelkhyfo
verklaarde, dat de Soon niet gefegd wierd confubftantialis , mede-we-
Jentltjk Volgens eenige ligchamelijke hoedanigheden , ofom dat hybeftond
van fijn Vader by wege van affcheydtng of verdeeling, alfo het onmoge-
iyk was

, dat in een onftoffelijk , verftandelijk en onligchamelijk wefen
^^ts dat een ligchamelijk toeval is foude konnen plaats hebben y maar dat
j^lks op een Goddelijke en onbekende isjijfe waar te zijn moeft worden

[M 3] Of.
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opgevat. ^Dtts redeneerde de feer ijoïife en godvrugtige Keyfer over die

faak. Hier van bedienden fig de BijJ'choppen , die dan het woord üy.ai<Ti(Qrj

van het fclvc wefenj in een Geloofs-form inlasïeu \ welk fy dus ont-

wierpen :

en gebragt l^e Geloofs-form in het Synode goed-gekeiird.

totdcfe

form, „\T7Y gelooven in eenen God, den Almagtigen Vader, Schepper

„ W van alle fienlijke en onfienlijke dingen : en in eenen Heere Je-

„fum Chnftum, den Sone Gods, den eenig-geboorenen van den Va-

„der, dat is^ uyt de fubftantie, of'twefen des Vaders ^ GoduytGod,

„ligt uyt ligt, waaragtig God uyt waaragtig God j
geboorcn en niet

35 gemaakt •, van het felve wefen met den Vader j door welke alle din-

55 gen in den hemel en op aarde gemaakt zijn 3 die voor ons menfchen

„en om onfe faligheyt van den hemel is nedergekomen vleefch gewor-

,5 den 5 en menfch geworden zijnde, geleden heeft; die ten derden dage

55 weder is opgeftaan , ten hemel gevaren , en wederkomen fal , om de

„levendige en doode te oordeelcn. En in den Heyligen Geeft. Maar

55 de algemeyne en Apoftolifche Kerke van God vervloekt en verwerpt

5^, die welke feggen, dat'er eèn tijd was, dat hy niet was, of dat hy

5, niet was voor dat hy gemaakt was, of dat hy uyt dingen, die niet

„ waren j gefchapen is, als ook die, welke feggen, dat de Sone Gods

„van een ander fubftantie of wefen , of gefchapen, ofeenige verande-

„ring en alteratie onderworpen is.

dicovcr- ^ra had men defe faak op die wijCe niet gefchikt , ofwy maakten

ons werk om die [preek-wïjfen van de fubftantie des Vaders, en van

het felve wefen met den Vader 5 nader te overwegen. Dit baarde vee-

Ie vragen en antwoorden-, om het gewigte en nadruk van dieJpreek-wij

-

cn ver- fen fiader te verftaan. Sy erkenden ^ dat die woorden (van of uyt de

J^^'^^^')"- fubftantie des Vaders)/ö veel feyden, als dat de Soon is van den Vader
^'

maar ?iiet als een gedeelte van hem. Het fcheen ons daarom redelijk

dte /preek-wijs toe te ftaan ,
gemerkt het de regtfinnige leer is , dat de

Soon is van den Vader, maar egter geen gedeelte van defelfs fubftan-

tie. Vyt dien hoofde ftemden wy insgelijks toe het woord confubftan-

tialis, o/van het felve wefen, welk wy om vredens wil^ en om ons van

het waaragtig gevoelen der faak niet te onttrekken , niet wilden ver-

werpen. Óm die felve reden keurden wy goed de woorden^ geboorenen

niet gemaakt: want men feyde ons , dat gemaakt te zijn een woordwas^

dat op alle andere fchepjelcn , die van den Soon gemaakt zijn , en wel-

ken de Soon niet gelijk is, gepaft word; en dat hy dienvolgcnde geen
*

fchepfel is gelyk iets dat van hem gemaakt is, maar een veel treffelïj-

ker féftantie, dan eenig gefchapen wefen ; en dat hy volgens de Godde-

lijke Schriften van den 'Vader is door een onwytfprekelijke generatie ^

die door geen gefchapen verftand begrepm of befchreven kan worden.

Wat aangaat^ dat den Soon confubftantialis , van het felve wefen met

den Vader genaamd word, heeft men na veeIe woorden en weer woor-

den daar in over-een geftemd ^ dat fulks niet moeji verftaan worden na

een ligchamelijke wijje ^ of manier van doen der fterfelijke (chepfclen

alfo het felve fodanig niet wefen konde, nog door verdeeling van defiib-

fiamie , nog door afflijding , nog ook door verandering van het wejen en

kragt des Vaders gemerkt niets van dat alles in fijn ongeborenenatmir

eenigpms kan plaats hebben : maar dat die woorden betekenden y 'dat de

Soonè
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Soone Gods eenigzins eenige fihepfelen gelijk is, maar dat hy alleen, en
allejins gelijk is den Vader, die hem heefi gegenereerd, niet riyt eenig
ander wefen of natuur , maar van den Vader. Op fodanigen verkla-
ring ^ fcheen het ons niet anders dan billijk en redelijk toe diefpreek-
wijs goed te keuren , gemerkt veele van de geleerde en vermaarde Bif
fchoppen en Schrijvers der vorige tijden , fo veel'er ons van voorgeko-
men is^ in het verklaren van de Godheyt des Vaders en des Soons dit
felve woord Confubftantialis gebruykt hebben. Ik fal hier mede van
het Geloofs-form affcheyden , welk van ons allen goedgekeurd , en
niet onbefinnen ofonbedagtfaam ^ maar in dien verftande ^ als hoven ge-
fegd is , in tegenwoordigheyt van den feer Godvrtigtigen Keyfer over-
wogen^ en om boven gemelde redenen van allen vaftgefield is. En wat wierd

de vervloekingen , aan het eynde van die belijdenisgehegt
, aangaat , wy

waren genegen om defèlve toe te ftemmen, gemerkt defelve de fpreek- vm^uk-
wijfen, die in de Schriftuur niet gewoon zipi^ en degrond van alle ver-'^'''''''''''?^'''

werring en moeyelijkheyt in de Kerk gelegd hebben, verbied: want de-
wijl de van God ingegevene Schriftuur

, feyden fy ,
nergens dieuytdruk-

kingen
, èl ovt«v , uy t geen dat niet is , en, daar was een tijd dat

hy niet was , en andere , die daar voorkomen gebruykt , fch^nt het
onredelijk en ongerijmd defelve te gebruyken. Hier aan gaven wy , na
rtjp overleg, onfe toeftemming-, te meer, om dat wy nooit te voren ons
van fulke fpreekwijfen bediend hebben. [Ook konden wy niet anders
dan verwerpen het feggen , dat hy niet was , voor dat hy gemaakt
was 5 atfo het van allen word toegeftaan ^ dat de Sone Gods een beflaan
had , eer hy menfch wierd; en de godvrugtige Keyfer vertoonde, dat
hy, fijne Goddelijke geboorte aangaande, voor alle werelden geweeft is-,

want eer hy in der daad was, was hy in potentia {kragt) in den Va-
der, door een fekcre ongegenereerde manier

, alfo de Vader altijd ge-
weeft is een Vader, gelijk hy altijd geweeft is een Koning en Saligma-
ker gemerkt hyjn opfigt van fijn magt, altijd en ontrent alles defelfde

/ ^^^'^f^^^ ^^^^^^^ "^'y nodig geagt bekend te maken,
op dat gy foud weten, hoe voorfiigtig wy eerft onfe toeftemming geweyu
gerd, en daar nagegeven hebben, en dat wy niet fonder reden hebben
tegengeflaan, fi lang'er iets was, dat aanftoot geven konde , maar dat
wy ook onbefchroomd hebben omhelsd H geen geen aanftoot geven konde,
mids dat alles opregtelijk overwogen zijnde, bleek met de belijdenis des
Geloofs, die wy eerfl hadden voorgefield, over een te komen. IVygroe-
ten u

, nevens de geheele broederfchap , en wenfchen , dat het u , waar-
de Broederen, wel ga in den Heere.

So fchreef Eufebius aan die van Cefareën , om hen bekend te maken
«oe het in de Synode was afgeloopen , ten eynde hy alle verkeerde befchey-
aen voorkomen , en hen verfckeren mogt , dat van hem geen andere leer

,

die hy hen altijd had overgeleverd , ondertekend was. Ik fal over Aanmer-
jiien brief felfs geene andere aanmerkingen maken ^ dan dat daar ten vol-

^|^"g^J|^«n uyt blijkt, dat, wat ook de Arianen inbragten, als of het woord brS/^'*
°^oi^'(n@-", w^elk hen geweldig dwars lag, in het Niceenfche geloofs-form
een nieuwigheyt was, het felve oud en reeds van de Vaderen in de voorgaan-
ac Kerk-eeuwen was gebruykt geweeft. En dat Eiifebius van Chrifhis fpre-

Kende, als gefchapen zijnde, daardoor altijd verftaat fijne Goddelijke en
eeuwige generatie

^ en dat hy hem nooit loochend van het felve wefen
itiet den vader te zijn, als in fo verre, dat de" Goddelijke natuur niet

^

gelijk ligchamelijke wefens ^ verdeeld of gefcheyden kan worden. Be-
^alven dit kan de lefer merken , dat die woorden ontrent her eynde van

dien
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die brief , 'dat Chriftus in der daad , of ook in kragt in den Vader is i

verward en duyftcr zijn 5 en hy moet weten ^ dat die geheele ftelling

die wy in twee haakjens [ ] belloten hebben, om de waarheyt te feg-

gen 5 in dien brief, fo als fe van Socrates word voorgefteld , en van den

ouden Opfamelaar in de Tripartita , of in drien afgedeelde hiftorie

,

vertaald is, niet gevonden word: waar uyt een van tween volgd ^ ofdat

fy fulks als gevaarlijk en onaannemelijk hebben uytgelaten , of dat ('t welk

my waarfchijnlijker dunkt) fulks in den eygen brief j van Eufebius gefchre-

ven , niet heeft geftaan , maar door iemand anders daar is ingclapt : want
ik kan niet denken , dat Socrates fo onvoorfigtig cn trouwloos geweeft

is 5 dat hy voorgevende den geheelen briefop te geven , een gedeelte def-

.

felfs füudc hebben agter gehouden , gemerkt die brief by-na in alle manS
handen zijnde, dat bedrog haaft foude gemerkt zijn.

XIII. Defe grootc Kerk-vergadering geëyndigd zijnde , liet Cónftan-

Conftanti- tinus niet na de Chriftelijke Religie verder vaft te ftellen en uyt te brey-
nusgéett deu. Niet lang voor die Synode had hy , na de overwinning , bevogten

Scr^om tegen Licinins ^ aan de BifTchoppen in alle provinciën gefchreven (/>),

dc Kerken oiii hct Verbeteren en het herbouwen van de Kerken, en het maken van
teverbete-

jj^^j^re , die fchoonet en grooter waren, te beforgen, en order gegeven,

nieuwe te dat de daar toe nodige onkoften uyt (ij n beurs fouden gevonden worden.Sijn
bouwen, brief daar over aan Eufebius is nog voor handen {of) j waar in hy hem
lïovcr fchreef , „ Dat buyten allen twijfel de godloosheyt cn tyrannie van de laatft

aan Euic- vetloopcne tijdcu de Kerken ongemeen verwoeft en vernield hadden , en
^'"'* „dat de Goddelijke voorficnigheyt door fijnen dienft den draak over-

„ wonnen, en de vryheyt en veyligheyt herfteld hebbende, fulks een

5, grooten indruk moeft maken in de herten der ongeloovigfte , en met
het grootfte voor-oordeel ingenomene menfchen , om defelve tot den

5, weg der waarheyt over te halen j en dat hy dienvolgende foude toe-

„fien, en hetfelve allen Biflchoppen , Ouderlingen en Diakenen, die

„van fijn kennis waren ^ aanbeveelen , om met allen yver de Kerken

^

„ die'er nog overig waren ^ te verbeteren en te vergrooten , en nieuwe

,

daar het vereyfchte , te maken 5 't geen daar toe nodig was , foude

5)hyj en andere door hem^ vorderen van de Gouverneurs der provin-

„ cien , en van den eerften Stadhouder , dien hy order gegeven had

,

Roeytde „hem in alles dat hy verfocken foude de behulpige hand te bieden. So

Seiver. bcforgd was hy^ om de ware Godsdienft voort te fetten, en niet min
bnT«cUs' ieverig, om de valfche te weeren, en byfonder om de overblijffels van
^yt' de Heydenfche afgodery en bygeloovigheyt te vernietigen. In Palefti.

Byfonder na was (r) een feer ouden eyken-boom , die Oïïamre genaamd wicrd j

dcgewaan- yolgcns een oude overlevering was die overgebleven van t^brakams

hams e^yke. tjj<i af, die aldaar foude gewoond ^ en onder denfelven de Engelen , die

hem verfcheenen , onthaald hebben : hier hield men jaarlijks een ver-

maarde jaar-merkt , werwaards een groote menigte van Chriftenen, Jo-
den en Heydenen, uyt de omleggende Geweftcn, toevloeydeuj ten deele

om allerley levens-behoeften te verkoopen , ten deele ook , om elk fijn

«Todsdienft te oeftenen , waar toe aldaar beelden , Altaren , en oft'erhanden

op defelve onderhouden wierden. Qonftantinus -i
fo dra hem fulks door

de godvrugtige Princcs, lijn moeder, Helena, was bekend gemaakt,

fond order aan Kyicacins Gouverneur van dat landfchap, en fchreef (j)

aan Eufebïu^ ^ Macarius en de overige BifTchoppen van Palcftina, dat

Theod. lib. i . c. 1 5
.
p. 4,^. (r) Euftib. ihid. lib. 3 . c. 5 i . ƒ?. 5^08. Socr. Ub. i, C.l2>.p. 48.
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3)hy feer gevoelig was over het misbruyk van fuiken eerweerdigen plaats,

»en niet konde verdragen, dat een plaats die met fo veele Goddelijke
«verfchijningen en getuygeniffen uyt den hemel vereerd was , nu tot

), fuiken fnooden afgodery misbruykt wierd , als zijnde een faak , die in haar-
i>felfs ongeoorloft, en met de godvrugtigheyt van fijn regeering niet
3>over-een-komende was j Dat hy dienvolgende order gegeven had j om Alwaar I17

5, de beelden te verbranden^ den Altaar af te breken ^ de offerhanden
5, voortaan te doen ophouden, en terfelver plaats een Kerk te bouwen, wen
y, waar in niet anders dan de ware dienfl Gods foude gcoeffend worden. SÓ
3, iemand , fchreefhy verder , onderflaat fig daar tegen'te flellen , of het te-
„gendeel te doen, hy fal, aangebragt zijnde, geftraft worden , naar fijn
5, dwaasheyt en godloosheyt verdiend. Het was, mijns oordeels

, on-
trent die felve tijd, (hoewel ik op het eygen jaar niet vafl kan gaan)
^at Confiantia, Conftantinus {w^^tr , en weduwe van Z./a«/V/j- , aan fe/^. ^ «

hms den Metropolitaan, of Hoofdflads-Biffchop van Paleftina, fchreef, veS
en van hem het overfenden van de beeltenis of fchildery van onfen Sa-f"^^'"^'
ligmaker verfogt; waar op hy haar verkeerde curieusheyt befchimpen- cbK.
de,fcherp genoeg opdefewijfe antwoordde: „ Gy verfoekt , feyde hy m, ^uièbius

>„dat ik u de beeltenis van QhriBus foude fenden^ maar feg my, watarop
„ gy voor een foort verflaat. Is het de dadelijke en onveranderlijke form^
5> die natuurlijk de merktekenen van hem draagd ? Of is het die , welke hy
3,om onfent wil, fig met de geflaltenis van een dienflknegt bekledende, -

5, heeft aangenomen ? Wat de eerfle ^ dat is ^ de Goddelijke geflaltenis
„aangaat, ik flel vafl dat gy daar niet na vraagd , doordien gy van
„hem onderregt zijt , dat niemand den Vader kend dan de Soon, en
„dat niemand den Soon ten vollen kend , dan alleen de Vader die hem
w gegenereerd heeft. Gy verfoektderhalven,buyten allen twijfel, fijn beel-
„tenis m de gedaante van een dienflknegt, in die ligchamelijke geflal-
33 tenis , die hy om onfent wil heeft aangenomen : dog wy weten dat
3, die felfs tot deelgenootfchap van de heerlijkheyt fijner Godheytopge-
„ nomen en 't geen fterflijk was door het leven gelijk als verflonden
3, IS. Maar wat fchilder foude met eenige weynige doode verwen , en
33 met eenige leven-loofe flreepen en trekken konnen uytbeelden den
3) blinkenden luyfler van fo grooten majefleyt en heerlijkheyt , gemerkt
„ de Goddelijke Difcipelen felfs hem op den berg niet konden aanfien,
„maar^ op hunne aangefigten vallende, bekennen moeflen fuiken gefigte
3>niet te konnen verdragen? Dienvolgende, indien fijne Hgchamelijkc
33 gedaante fo veranderd is , en fo veel glans van de Godhey t , in defelve
3, woonende , ontfangen heeft ^ wat fullen wy van defelve feggen, nufc
3, de flerflijkheyt heeft afgelegd, en van alles, dat na verderflijkheyt

33 fweemt , gefuyverd zijnde, van de knegtelijke geflalte tot de heerlijkheyt
5) van God en Heer verhoogd is? gelijk fe nu fekerlijk is, na dat hy de
53 dood heeft overwonnen , ten hemel gevaren , en gefeten is op den
3, troon van majefleyt , ter regterhand van fijnen Vader, en aldaar rufl in
5, den onbegrijpelijken en onuytfprekelijken fchoot fljneS Vaders, wer-
waards

, als hy tot het befit van fijne vorige heerlijkheyt henen ging , de
jjHeylige Engelen hem met lof-fangen cn toejuychingen volgden, uyt-

35 galmende. Heft uwe hoofden op gypoorten^ en verheft u, gy eeuwige
deuren

y op dat de Koning der eeren inga : fo was fijn antwoord op
het verfoek van de Keyferin. Om defe vryborflige en onfljdige afwij- Devoor-

fing, vielen de Vaders van het tweede Concilie te Niceën, groote voor-
«anders van den beelden-dienfl , op Eufebius. met harde woorden aan , beddca-

^ fNl en
(O Ext. in Concil. Niscn. 1 1 . A^. C. col, 49 ^

,
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aienftgaan en barfttcn met hatelijke befchrijvingen tegen hem uyt, gelijk als Ba-
hierom te-

^q^Ij^j en die van de Roomfche Kerk, die derfelverleerenpradijkheb-

bksaw.' ben overgenomen, nog heden ten dage doen.

XIV. Thans was de Kerk in een fiillen en geriiften ftaat , doordieii

fe door dc korts verkregen fege over Licinius onder geene vervolging

fat 3 en door de onlangs gedane uytfpraak over het Ariaanfchc verfchil

Eufebius van binnen vry bevredigd was. Nu is het waarfchijnlijk , dat Eii/è-

Slfrke-' ^f^*^ ondernam fijne Kerkelijke Hiftorie op te ftcllen, gelijk hy eenige

lijkeHifto. weynigc jaren te voren fijn Chronicon (tijd-reken-bock) ontworpen had:

En chro-
'^^''^ ^^"^ ongelooflijke en oneyndige neerftigheyt en arbcyd

,

uijk, ' cn waar voor hy geen minder forg droeg , als hy moeyte gehad had om
't felve te maken , ten eynde het ongefchonden tot de nakomelingen

mogt overkomen^ daar toe h^Qv^ alle affchrijvers plegtelijk betuygde.

Merkelijke in navolging van Ireneus{x)\ „Ik bcfweerc u, wie gy ook ijijt, die

betuyging dit boek fult ovcrfchrijven ,
by onfen Heere Jefus Chriftus, en byfij-

X\Hzf' 35 ne heerlijke toekomfte, wanneer hy de levendige en doode oordeelen

,5fal, dat gy 't geen gy overfchrijft met de Copy, waar uyt gy fchrijft,

„ wei vergelijkt , en na defelvc neerftig verbeterd , en defe betuyging

"insgelijks overfchrijft , cn aan uw affchrift aanhegt. Een wijfe eil

prijfelijke forg , die nergens meer dan in dc tijd-rekening noodfake-

lijk is , alwaar men niet alleen ligtelijk kan mistaften , maar de dwaling

vry gevaarlijk is. Hadden nu de nakomelingen fo beforgd geweeft

,

om dat na te komen , als hy was om hetfelve te belaflren , wy fouden

fulke kreupele en afgebrokene verhalen niet hebben van die vroegere ecu-

wen 5 als wy ons nu mede moeten behelpen , gemerkt nu tot ons het

werk felfs (en ter nauwer nood iets van het Griekfche oorfpronkelijke)

niet is overgekomen , en die ftukken cn brokken fodanig van den H.

Hieronymus veranderd en aangeftopt zijn , dat men niet wel kan feggen

OcflTeifs wat van hem, of wat van Eufebius is. Dit geheele werk beftaat in

i«entn." twec ftukkcn: Het eerfte word genaamd TravToJaW ifop/a, en behelfd een

houd.
'

foort van een algemeene hiftorie, waar in vertoond worden de oorfprongk

cnoudheytvan alle Natiën, de grond-legging der Steeden, deverplaat-

fing der Volkeren, de opkomft van Heerlijkheden^ het duuren der Rij-

ken, het vervolg der Koningen, en diergelijke van de fcheppmg der

wereld af tot de Vicemalia , of het twintigfte jaar van Conftanünus re.

geering toej tot welken eynde hy doorkruyft alle de fchriften van Grie-

ken en Romeynen, fo van de Oofterfche als Wefterfche wereld , dog

byfonder fijn oog heeft op de tijd-befchrijving {Chronografhia^ van A-

fricanusy die hy by-na geheel en al in fijn werk heeft overgcfchreeven

:

maar van dit gedeelte zijn thans maar eenige ftukken en brokken over-

gebleven. Het tweede deel heeft den naam van ;^§ovi}cof xav«y, waar in hy

\ voornaamfte van het eerfte deel t'famentrekt ^ op jaren fteld, en van

de geboorte Abrahams^ als fijn vafte tijd-wortel , begint , waar van

daan hy defelvc door alle eeuwen t'elkens met een afdeeling van tienen

vervolgd, en daar in te pas brengt 't geen in alle landen by allevolkeren

ooit of ooit merkelijk is voorgevallen. Na de geboorte onfes Heeren ge-

bruykt hy driederley tijd-wortel, 't jaar onfes Heeren, de regeering der

Roomfche Keyfers , en de aanwijfing van dc Burgermcefters te Romen^ ver-

toond daar in den ftaat der Kerke, de namen en 't vervolg van treffe-

lijke BifTchoppen en voorname fchrijvers, alle Ketteryen en vcrvolgin-

gen^ e.f V. elk op fijn plaats, en geeft een fchets van ^t geen hy nog

verder had voorgenomen, 't welk hy naderhand in fijne Kerkelijke Hi-

ftorie

(v) Ext.inimt.Chronic. {x) Eufeh.Hifi.'Eccllih.^.c.lo.p.i'èy.
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florie, volgens fijn eygen feggen(>')5 breeder heeft uytgehaald. Die Sijn Kerke-

Hiftorie deeld hy afin tien Boeken, waar in hy de gefchiedeniiTen van
de geheele Chrirten wereld tot ruym over het jaar CCC. ordentHjk en

nauwkeurig voorfteld. Een treffelijk en dienftig werk, aan welk de

nakomelingen ongemeen verpligt zijn, en daarom reeds by oudsf^) ge-

naamd wierd de befte bouwer van
de Kerkelijke grond ^ als die het ys eerft gebroken, en^ gelijk hy felfs

fegd (^a') , een pad gemaakt heeft , daar'er te vooren geen was. Die ge-

fchied-boeken droeg hy op aan fijnen ouden vntndTaulinus , Bi (Tchop waren öp-:

vart Tyrus, (die niet lang na het Concilie van Niceen geleeft beeft
) ^^;|p^^[|^

door wiens aanrading en moed-geving hy het fchrijven derfelven onder- nu",

nomen had. Het was die felve '^Fmlinus , aan wien hy insgelijks op-^'^°°^^^*^

droeg fijne tvvee Boeken (^) risp) tottjxwv o\o//«Twy, Vatt de benamingen der^Uibra\i\i\

flaatJen, waar Van het eerfte behelsde toxi x'^^m'^^^<*"» Land-befchrij-
ving van Judea ^ de verdeeling de(felfs aan de twaalf ftammen , en een
vertoog van Jerufalem en den Tempel j dog dat is verlooren. Het twee- derfelvef

de bevat een aanwijfer van alle de fteden^ burgten, dorpen, bergen en'"'^°"'^*

rivieren , die in de Schriftuure voorkomen ^ gefteld naar het A , B ,
C,

met hare fo oude als nieuwe namen , welk het verderf der tijden ontko-
men is. TuflTchen fijn Cbronicon t.n Kerkelijke gefchied-boeken fchijnt

hy fijne Boeken gefchrevei> te helDben^ ^e praparatione & demonfira-VMRjd
tione Euangelica , waar in hy de voornaamfte grondftellingen der Hey- ^^^^^^

denen
,
uyt hunne eygene fchriften opgehaald , met fuiken weergaloofen ^tiomé^'

geleerdheyt en onvermoeyde neerftigheyt tegen gaat^ en de Chriften ^*""'»/^''*-

waarheyt , in tegendeel tegen Joden en Heydenen , fodanig beweerd , datp"^/^*""*^

de Chriften wereld nooit genoeg voldoen kan 't geen fy aan fijn geheu-
genis verfchuldigd is. Het eerfte van die genoemde werken beftaat uyt
vijftien Boeken , die hy Theodotus , Biffchop van Laodicea

,
opdroeg

:

het laatfte uyt twintig , die ten tijde van Thotius (c) nog alle in we-
len waren, maar nu tot op de helft verfmolten zijn. In beyde dicfi:uk-
ken blijkt j dat hy een man was ^ die ongemeen veel gelefcn hadj en fo
'er niets anders in de felve was ^ de wereld foude daar voor ten hoogften
aan hem verpligt zijn , om dat daar in veele overblijffcls van der Ou-
den geleerde fchriften, die anders tot ons nooit fouden zijn overgeko-
men, bewaard zijn. Niet vroeger ^ als van ons boven is aangewefen,diegefchrc3

fijn gemelde Boeken gefchreven , welk (niet tegenftaande /^^/é'/7ir/j de-^'^^^'j"*

felve tien jaren ouder maakt ) Idaarblijkelijk is , gemérkt En/èbius in

defelve aanhaald, en fig beroept (isf) op deCanones Chroniciy als een na fijn

werk^ dat nu reeds in 't ligt wasj en dienvolgende , daar dat eyndigd *

met het twinti gfte jaar van Conftantinus regeering , in hèt jaar on-
fes Heeren CCCXXV, moet het ander ten minften eenige jaren daar
na gefchreven zijn : hoewel ik ook geenfins kan twijfelen , of de ver-
volging onder Licinius , daar door de Heydenen veel voordeel kregen

,

^n die niet t'eenemaal ophield voor de dood van gemelden Vorft ( die
m het laatfte van het boven-gemelde jaar omquam ) gaf Eufebiiis de
aanleyding tot het ondernemen van dat v/erk : vroeger egter fijn die

ken gefchreven als fijne Kerk-hiftorie , gemerkt hy daar in wij ft (O ^j" Hiftorie.

*

Byfondere verklaringen , waar in hy alle plaatfen , des

O. Teftaments, en de voorfeggingen^ flaande op onfen SaUgmaker , t'famen

gehaald, en daar uyt kragtelijk de waarheyt van alles, dat op hem flaat^ ge-

[N 2] toond

O) Hifior. Eed. lih. j. c. i.p. 4. (z,y Gelaf Cyz. Hifi. Conc.Nic.lth.i.c. i,col. 140-

i^) Ubi fupra. (h) Vid. Pr^efat. ad Paulin. in lib- locis Hehraicis. (c) C'od. 9.

12. {d) Prdpar. Euani. lib. 10. c. 9. p. 484. (e) Hifl. Eed lih. i.e. z.p. lo-
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toond cn beweefen had j welk niet wel op eenig ander Boek van Eufebïus

kan gepaft worden , dan op Sijn Euangelïjch bewijs , welk niet anders

din een verfameling is van de plaatfen der oude Propheten , en een toe-

pafling derfelve op onfen Saligmaker.

oniuft tuf- XV . Door de uytfpraak , en 't beflootene in het Concilie van Niceen,

ftïhiu^en
^^^^ der partyen tegen malkanderen eenigfins verkoeld, eg-

Eufcbiui. ter deed fig de Ariaanfche faftie nog al op , en brak in een openbaren

twift uyt tuflchen Ettfebius ^ Biffchopvan Nicomedien, tv\ Euftatbimi
Biflchop van Antiochien , die met fcheldwoorden op malkanderen aan-

Scbks Sozomenus geeft wel voor, dat (ƒ) defe oniuft rees tuflchen

Euftathim en onfen Eufebius ^ maar hy fegd te gelijk ^ dat hun verfchil

maar was over woorden ,
gemerkt fy beyde over-een ftemden , dat de

Soon fijn perfooneele hypofiafis of beftaan heeft , dog malkanderen niet

konnende verftaan , in het duyfter fchermden > maar tuflchen dien ande-

ren Eiifcbius cn Euftathius was een vinniger ftrijd: want Eufebius\2in.

Nicomedien onlangs uyt fijn ballingfchap t'huys gekomen zijnde , en

by {g) het Hofeenige gunft gekregen hebbende , wierd (onder voorwend-

fel van de heylige plaatfen te Jerufalem , en byfonder van het pragtig

gebouw, welk de Keyfer aldaar deed bouwen ^ te beflgtigcn^ beforgd
van alles 't geen hem tot die reys nodig was. Sijn weg nemende over
Antiochien , leyddc hy aldaar de grond van 't geen hy by fijn te rug komft
dagt uyt te voeren: want hy beftelde dat aldaar een Synode foude ge-

Euftathius houden worden, in het ^t\kQ Euftathius (^h^ ^ doorCyrus den Biflchop
j^"""*^ van Bereën

, befchuldigd wierd van SabeUianifterye , en tot meerder ver-

fwaring betigt van een onordentelijk leven , waar toe een qualijk-berugtté

vrouw in de vergadering wierd gebragt» die een fuygend kind in hare

armen hebbende ,
onbefcnaamdelijk feyde , Dat kind van hem te hebben,

welk fy , daar toe gevergd , met een eed beveftigde : hierom wierd de
goede Man door de Vergadering van fijnen dienft afgefet, en door den
Keyfer , als hem het befluyt was overgefonden , aanftonds na Illyricum

ouluft daar gebannen. Dit maakte te Antiochien (/) een groot alarm 5 de gehce-
ovcront- Je ftad raakte in groote verdeeldheyt en verwerring. Overheden en

Onderfaten , foldaten en ambagts-luyden greepen de wapenen ter hand

,

en, ten ware dat'er tijdelijk in voorfien was, alles fcheen tot een gevegc

en bloed-bad te fullen hebben uytgeborften. De Keyfer fond, tot demping
van dien oproer, verfcheyde Mannen vanmagt en aanfien derwaards : en
befadigde Mannen oordeelden die beroerte niet beter te konnen ftillen dan
door ^t verkiefen van een geleerd en deftig Man , die tot beyderfijds ge-

Eufcbiusin nocgen mogt zijn , in plaats van Ettftathm. De Synode floeg hare
f5jn plaats oogcn Op onfcu Eufebius thans aldaar tegenwoordig, een Man, die^
gckooreii

, j^^^yf tegenfpraak geleerd was , en , gelijk fy wel wiften , in de
gunft des Keyfers ftond. Sy gaven dienvolgende hem kennis van fijn

verkiefing tot dat Bisdom. Onderwijlen was de ftad alsnog even ver-

deeld tegen malkandcren. Sommige van de Kerkelijke en 't gemeene
volk wilden met alle geweld , dat Eufebius tot hen foude overkomen

j

en andere drongen op de herftelling en weder-aanneming van Euftathius.
dog nccmd Maar Eufèbius , niet willende in onklaar water viflen , en denkende

die plaats, waar uyt een vermaard Man op fuiken flinxen wijfe gewor-
pen was, voor hem niet dienftig te zijn> te meer, om dat de regels en

voorfchriften der Kerk , door de Niceenfche Synode {k) bcveftigd , de

ge-

(ƒ) Lib. 1. c. (g) Theod. Hi^. Eed. ïih. 1. c. 11. p. '^i. (h) Socr. lib,

l.Cfip. 24. pag. 59. Theod. ibid. {i) Enfeb. de vit, Conft.Ub. 3. e. 50. /'.p 5. Socr.

V Sozj)m. loc cit, (kj Concil. Nic. Cau. i ^.
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gewoone verplaatfing eenes BiHchops van de eene floel tot de ander had-
den afgekeurd , weygerde die verkiefmg in te volgen , en gaf fulks deil
^cylcr door een brief te kennen, die ongemeen genoegen in fijn voor-
iJgngheyt, en hier in betoonde godvrugtigheyt fchepte. Op fijn wey-Wat daar
gering wierd 'Paulimts , BifTchop van Tyrus, totdat Bisdom over^e- °P v*'^'
naald, dog hy bekleedde die plaats niet meer dan fes maanden, fo dat
le met fijn dood weder open raakte. De Keyfer fchreef op het ontfan n ir rgen van Eujehms brief(/) aan het volk van Antiochienj „Dat hy den Schrijft

wperfoon, dien fy verkoren, en hem fo loffelijk voorgedrao-en hadden
„leer wel kende, als een Man over wien hy al voor lang

, wegens fijne -"t^^^^
35 geleerdheyt en ongemeene fedigheyt

, groote agting gehad had, en dat
33 er met veele fijns gelijken waren

:
maar dat egteV niet raadfaam was

33de eene Kerk te voorfien tot nadeel van een andere, en elkfigbehoor-
33 de binnen fijne palen te houden

, en met fijn lot vergenoegd te zijn o-e"
33 merkt de fielen in een kleyner Kerk Gode niet min dierbaar wa?en
„dan die van een grootere, en daarom defelve van haar leydsman en
„herder met moeften berooven, alfo fulks Veel eer geweld dan billijk-
3,lieyt was; dat fy dienvolgende fouden wel doen fig in hefde en een-
„ciragt te verecnigen, en alle oproer en onbehoorlijk geroep nalatende,
5, een voorfigtige keur te doen , van een Man , die hen beft foude dienen
len lelven eynde fchreef hy (;;^) aan de BifTchoppcn in de Synode al-aandeBïf,
daar vergaderd, hen bekend makende, dat hem wel behaagde 'tvoorfig- ^'^'^W»'
tig bcfliiyr van Eufebius , om die gedane verkiefing niet aan te nemen , gemerkt fulks t'eenemaal met de orders der Kerk over-een quam- dat fv
daarom alfo hy verftaan had, &2.t Euphronius , Ouderling van Cefa^
rea in Cappadocien, en Gregorius van f^rethufen. Ouderling van A-
lexandrien, beproefde Mannen in het Geloof waren, liever op die, en
opandere, die fy tot dat Bisdom bequaam oordeelden , hunne oof^en la-

frL^t''",'
^" r^S^"' Kerken-order, en fo als men van de Apoftoli-

'«^ne tijden af gewoon was , eenen verkiefen fouden Ook fchreef hven né-
daar-cn-boven aan Enfebtus felfs defen brief(«). ^^"biu"''^

CoNSTANTiNus DE Groöte, de Doorlugtigc, d«
Overwinnaar i aan Eusebius.

'^'^Eermaals heb ik uwen briefgelefen , en daar uyt gefien, dat gy de
voorfchriften der Kerkelijke order nauwkeurig nakomt. Aan faken

^le Cjode aangenaam zijn, en met de K^poftolifche overlevering over-
een komen, vafi te houden, is ten hoogHen godvrugtig. Hier in moogt
gy u /elven gelukkig agten , doordien gy door het getuygenis van by-na

Y geheele wereld weerdiq^ geoordeeld word Bifchop vandegeheele Kerk
e Zijn: want dat alle kegeerig geweeft zijn om uby hen te 'hebben, doet
met weymg tot uw geluk. Maar uwe 'wijsheyt , daar door gy geleerd

heef r^^^^^^^
^ö^j- cn de K^poHolifche Kerken-order te onderhouden

heil
gedaan, dat gy de Jorg over de Kerk van t^ntiochien

'11 > voorgenomen by de Kerk , waar over gy , door den
Göij-

, eenmaal gefield zijt , te blijven ; maar ik heb aan de
emeynte aldaar , en uwe Ambtgenoten op hunnen briefover dat onder-

"^'erp gefchreven: uwe heyligheyt defèlve gelefen hebbende, fal ligtelijk

'^/^/ ^^^^ ^^-^ ^'''^^ verfoek te weygeren niet meer als billik was,
S,^^^^ daar over gefchreven heb geweeft is door de beftier'mg en

. fN ?] het

^ '•p- Ei^ek loc. CU. c. 60. p. nS. (»•) rW. f. öi.p. 519. (») IM.
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bef gekyde van God. Het fal uwe wijsbeyt wefen met hen raadteple-
gen, ten eynde defe faak van de Kerk van Antïochïen worde afgedaan.

God beware u , waarde Broeder.

Het quam hier op iiyt, dat Eitfebius bleef daar hy was, en Euphro-
nius^ een van de twee, die den Keyfer hen in fijnen brief had voorge-
flagen , tot Biflchop van die plaats verkoren wierd.

Conftanti- XVI. Dus raakten de moeyelijkheden te Antiochien aan kant, en de

wTdprag-
Synode, aldaar gehouden in 't jaar onfcs Heeren CCCXXX, ten eynde.

tiginge. Merkelijk was dat jaar door de inwying van Conftantinopelen. Her-
wyd. waards had Conftantinus den Rijks-ftoel overgebragt , die defe ftad met

alle koftelijkheden van ftaat en grootheyt , die de magt van fuiken groe-
ten Prins konde bedenken , hebbende vercierd

,
plegtelijk inwyde op

den elfden Mey (o) , en defelve na hem benaamde ^ een eer , die , boven
het blijk van den welftand defes grooten Rijks , heden het eenig over-

Kerkcnal- gebleven bewijs van delfelfs oude magt is. Onderwijlen was hy niet

bouwd! minder beforgd voor den godsdienft en godvrugtigheyt j tot welken eyn-

de hy tot de openbare vergaderingen om Gocfte dienen verfcheyden
cierlijke Kerken liet bouwen, en, op dat defelve geen Bijbels tot het

Bijbeisbe. verrigten van den Godsdienft mogten gebrek hebben, aan Eufebius
forgd. (dien hy om fijn geleerdheyt, en de gelegentheyt van de koftelijke

Èoek-fial te Cefareën, daartoe bequaam ft oordeelde ) fchreef, om hem
vijftig affchriften , ten dienfte als boven ^ te befchikken. De brief luy-

de als volgd (^pf

Briefdaar CONSTANTINUS DE GrOOTE, de Doorlugtige , dc
over aaa Overwinnaar, aan E u s e b i u s

,
Biflchop van Cefareën.

Eulcbms. ^

de ftady die onfen naam draagd, fijn door den fegen en voorfienig-
•* heyt van God onfen Saligmaker feer veele menfihen tot de Heylige
Kerk overgekomen. Doordien nu alles na vermogen daar toe is aange-
legd , fcbeen het voor-al nodig , dat aldaar verfcheyde Kerken gebouwd
wierden. Hoor nu , wat ik naafl te doen heb voorgenomen. Het heeft

my goed gedagt uwe wijsbeyt aan te fchrijven , dat gy vijftig affchriften
(Copyen) van de H. Schriftuur ^ welker gebruyk gy voor de Kerk fee-
nemaal weet noodfdkelijk te zijn , o^ parkement nauwkeurig fult doen
fchrijven , door Mannen , die daar in bedreven zijn

, fo dat men defel-
ve gemakkelijk lefen , en by alle voorval herwaards en derwaards dra-
gen konne: tot dien eynde hebben wy genadelek aan den fcbat-meefter
van uw Bisdom gefchreven , om u alies , wat daar toe nodig is , te ver-
fchajfen. Het fal uw werk zijn neerftig toe te fien , dat defelve fo dra
als mogelijk worden vervaardigd. Tot het overfenden van defelve geef
ik u hier mede magt om twee wagens te gebruyken , om de cierlijke ge-
fchrevene affchriften te bequamer tot ons te doen overbrengen

, begeleyd
door een van de T)iaconen uwer Kerk , dien wy by fijn overkomft niét

fuUen nalaten onfe gunji en genegentheyt te doen proe ven. God beware
«, waarde Broeder.

Diefebe- So dra had Eufcbius dit bevel niet ontfangen;, of hy liet die Boeken
aanftonds uytfchrijven (^), die hy in verfcheyden ftukken net en kofte-

lijk

(ö) Gallicano Cr Symmacho Conftdihus dedicata ejl Conjtantimpolis die 5. idus Maias,
Idal. Fafl. Conful. Ann. Ara Hifp. 3 58. {p) Ext. ap. Eufdevit. Confl. lib.^ c. ^(J.

Socr.Ub.i.c.cf.p.T^C, Thcod.lib.j.c.i6,p,4^^,
(^) Eufih.ibid,c.^7.p.<^^^,
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lijk hebbende doen binden ^ tot den Keyfer overfond^ die in een briefWeikJea
Van antwoord aan hem fijn genoegen te kennen gaf, en byfonder nyt-l^yf^^'
orukte, hoe aangenaam hem was gehoord te hebben, dat Gaza, een

''^

vlek m Paleftina^ de afgodery afgegaan, en de ware Religie aangeno-
men had

j weshalven hy hetfelve feyde met groote voorregten begif-
tigd, tot de eerc van een ftad verheven, en de naam van Conftantia,
naar fijn eygenfufter, gegeven te hebben. Nevens fijnen briefover de ge- Die Euft.
londene Bijbels ^ fchreef hy ook eenen tot antwoord aan hem over def-^'"^^^^^
felfs Boek van het Pafcha, welk hy hem onlangs had opgedragen, enpafcha
daar m den oorfprongk, en de verborgentheden vart deflelfs plegtelijk-P^P»
heden verklaard

; hy fchreef hem (r) , dat hy hetfelve neerftig had
gelefen, over fijne uytftekende geleerdheyt en onvermoeyde neerftigheyt
verwonderd was, en verlangde fodanige verhandelingen meermaals van
hem te ontfangen; dat hy ook had voorgenomen dat Boek in alle mansenin'tu^
handen te doen komen, en het felve ten dien eynde reeds cierliik in de^^^"'/''
Latijnfche taal had laten overfetten.

overfettei,.

XVII. De Arianen ondertuflchen wonnen, door hunne loosheden enDcAmnctt
inkruypmgen, te Hoof dagelijks grond op de regtfmnigen , die fy door ^«^^^^^^

alle mogelijke middelen poogden te onderdrukken. De voornaamfte^fdTvoet
voorltander van het Niceens Credo, of geloofs-form , was ^thanafius
dien ly, door kragt van redenen niet kennende overwinnen, met allerley
yuyle en fchandelijke lafteringen, die hun vernuft of booshcyt kondeaSnl"
bedenken, op het lijf vielen, en fulks alles den Keyfer op het fmake-

'

lijkfte voordroegen 5 die daar over misnoegd, een Synode te Cefareain
Paleftina

, Eufebius Biflchoppelijke plaats, deed t'famen komen (j), alwaar Een syno-
cgter, om dat de befchuldigde party weygerde te verfchijnen, niets kon- fT^i""™de gedaan worden. Dit nam de Keyfer fo euvel op, dat hy niet langcSr
daar na, m het jaar CCCXXXV , order gaf om een ander te befchrijven
te lyrus gevende Eufebius en eenige andere laft hetgewigt van diefaakxyru"*
te onderfoeken en gebiedende op bedreyging van fware ftraf,
aldaar te verfchijnen. Hier op quam W>x (0%evcns verfcheyden
^illchoppen tot fijnen dienft uyt Egypten aldaar. Onder defe was ^P^?

Alwaar

Biffchop van Heraclea, die onder de vervolging van ©/^?f/^>//W,g.?ET''
^ufebius mede-gevangen geweeft was , een man van een fcherpen en onbc- biusuyt-

Ichaafdeninborft, die £'«y?^/V/j onder andere fiende als regter fitten, door^""'
lijnen lever fo vervoerd wierd , dat hy, figfelven niet konnende bedwingen,
hem dus met ronde woorden aanviel: „Moet gy, Eufebius, fitten als
oRegter, daar de onfchuldige Athanafius voor de vierfchaar moet fl:aan,

3, om van u geoordeeld te worden ? Wie kan fuiken manier van doen ver-
33 dragen ? Seg my ^ waart gy niet ten tijde der vervolging nevens my
3.in de gevangkenis? Ik voor mijn deel heb in 't verdedigen der waar-
»» heyt een oog verlooren , gy in tegendeel kond niet eene wonde in een
». Uwer leden toonen, en hebt niet de minfte foort van martelaarfchap
wUytgeftaan, maar hebt uwe volle en gefonde leden. Hoe raakte gy
" ^yt de gevangkenis , ten ware gy de vervolgers beloofde den goden te
3) otteren^ of hebt mogelijk fulks met der daad gedaan ? Hoe onwaar-

Fru^ ^gter fuiken verwijt was^ hebben wy reeds te voren getoond.

j^yf^^^J" misnoegd over fuiken ftouten bejegening^ en oordeelende dat
belchuldigden fuiken taal tegen gemagtigde des Keyfers niet behoorden te
voeren

, rees op ^ deed de Vergadering voor die tijd fcheyden , en feyde
>3tot hemj „Indien gy hier komende de vryheytgebruykt om op die wijs

tegen

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 46 A 1

4



104. HET LEVEN VAN
Dicdaarop 55 tegen ons tc fpreken, fo foude wel konnen waar zijn 't geen iiwe be-

antwoord- ^jfchiildigers u te laft leggen: Want daar gy u hier iulken magt aanma-

55 tigd j wat fult gy niet wel in uw eygen land doen ?

XVIII. Terwijl men hier mede te Tyrus befig was , wierden dc

DeBif- Biflchoppen door brieven van den Keyfer ten eerften na Jerufalem ge-

tothE- dagvaard , om de inwying van die vermaarde Kerk 5 die hy aldaar had
nrycndcr docïi bouwen5 te helpen vieren: want Conjfantïnus had voor een geruy-

jirru^faiem ^^j^ ^^oo^ een brief {v) aan Macarïus , Biflchop van jerufalem
,
or-

opontbo- der gegeven, om een feer groote Kerk boven de plaats van onfes Heeren

opftanding5 of 5 als andere willen, van fijn lijden, of wel gelijk fom-

Bcfchrij- "^^S^ meenen ^ op elke plaats een te bouwen , met byfondere laft 5 om
ving van defelve fo groot, heerlijk en pragtig te maken als mogelijk was 5 en
dicKerk.

g^^j^ onkoften nog arbeyd daar aan te fparen. In gevolge van die order

was nu alles gedaan j voor de Kerk was een groot en open pleyn , ge-

vloerd met glinfterende fteenen , cn aan drie fijden omgeven met ruy-

me gaanderyen > de Kerk felfs was breed en hoog de muuren waren van

buyten met gladde fteenen , en van binnen met veelverwige marmer-ftcen

bekleed j om hoog was koftelijk uytgehouwen en met goud overtrok-

houtwerk ; aan het opperfte eynde was een half-rond , befet met twaalf

zuylen naar het getal van de twaalfApoftelen j die met kapiteelen van fil-

ver bekroond waren. Verdere byfonderheden fal ik niet ondernemen te

vertoonen: het fal genoeg zijn 5 fo ik fegge5 dateer geen cieraad ofkof-

telijkheyt , die door koften en konft daar aan foude konnen hefteed

worden, aan ontbrak ; oni niet op te halen de Vorftelijke vcreeringen,

byfonder het koftelijke tafel-kleed en behangfel van den Altaar, 'twelk

met goud en juweelen konftelijk doorwrogt was, en diergelijke heerlij-

SSop-"^^ gefchenken , die de Keyfer aan die Kerk gaf. Herwaards dan qua-

gea. men (at) de BilTchoppen van hun vergadering te Tyrus (nevens een feer

groot getal van menfchen, die tot hetbywoonen vandieplegtelijkheden

derwaards toevloeyden) en wierden door aanfienlijke Heeren , van het Hof
aldaar gefonden , met groote ftatie ontfangen , en ten kofte van den
Keyfer onthaald. De voornaamftc van die Heeren v/as C^Urianus j^q-

heym-fchrijver des Keyfers , een vroom en godvrugtig man , die in voor-

gaande tijden een Confeflbor geweeft zijnde, en alfo veel voor de waar-
Picgtighe-

j^gy,- geleden hebbende, regt bequaam tot dieverrigting was. Depleg-

fenge-"'' telijklieyt wierd gevierd met alle bedenkelijke vreugde en blijdfchap,
picegd. niet koftelijke maaltijden en onderlinge onthalingen , met groote mild-

dadighey t aan den armen , en byfonder met betooning van godsdienftig-

cnbyfon- heyt. De BifTchoppen waren befig met bidden, en prediken. Sommi-

Biflcho'!.^
ge van hen roemden des Keyfers godvrugtigheyt en liefde tot onfen Sa-

pco!
° ligmaker j andere preefen de koftelijkheyt van dat gebouw

j ande-

re voerden een redeneering over ^t een of 't ander Godlijk onderwerp

,

^t welk dan op de tegenwoordige gelegentheyt gepaft wierd. Sommige
verklaarden dat gedeelte der Schriftuur , dat te lefen bevoolen was

,

cn haalden deflelfs geheymen en verbofgen fin op > andere wederom, die

daar toe fo bequaam niet waren ^ hielden haar befig met het bedienen

van het H. Avondmaal, met loffangen en gebeden, en met God te bid-

den om den algemeenen vreedc , den welftand van de Kerk , cn voorfpoe-

^evanEu-^'ge regeeringVau den Keyfer. Onder alle muntteegter Eufebiusu^t,

febius. die defe plegtigheyt vereerde met verfcheyden redenceringen in 't open-

baar te voeren dan eens de pragt van dat Koninklijk gebouw by ge-

fchriTtc

(v) Ext. Epifl.ap.Eufeb.devit.ConffafitJib.'^.c.'^^.p.^^^. (x) EufekM,ith.^,c.j^-^.

p. ^^S.Soz.om.lth,z. z6.p.^^i,TheodJtb. i,ff,^i.p,6^.
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fchrifiè iiytbreydde, op een ander tijd de Prophetifche fchriftcn voor-
^^s , en op den tegenwoordigen toeftant der faken t'huys bragt ; en na
dat alles in een byfonder Boek ontwierp het fatloen van onfes Saligma-
kers graf, en van die vermaarde Kerk, en vertoonde hoe koftelijk en
cierlijk defclvc gebouwd, en met gefchenken, die met goud, filver en
edel gelteente doorwrogt waren , begiftigd was. Dit Boek hegtte hy
ïigter die, welke het: leven van den Keyfer Conftmitijn behelfen^ en
droeg het aan gemelden Keyfer op dog is al voor lang gemift.

XIX. Als men hier op het noeftigfte befig was, begaf fig Athartafius

fiiis ten Hoof(j) ^ en klaagde over de onbillijke handcHng tegen hem Keyfer.

in het laatft gehouden ConciUe te Tyrus gepleegd ; waar op de Keyfer
eenige van die Biflchoppen, om hen van 't geen in die Synode verhan-
deld was berigt te geven , te Hoof ontbood. Defe, eh onder die on-
fen Eujebim^ quamentot Conftantinopelen. Onderwijlen gebeurde het, peTriceii:
dat het dertigfte jaar van Conftmtiniis regecring genaderd zijnde, eennaiiavan

vier-en vreugde-dag wierd aangefteld: thans Mde de vermaar-
de lof-reden vim-Conftantinus [z

\
(die nog voor handen is) op ^ en voer- den ge-

de defelve in de tegenwoordigheyt van den Keyfer, die fijn genoegen ^^iusO.
daarin door fijn bly gelaat, de eer en 't onthaal ^ ten eynde van dien den ratie in te-

Biflchoppcn aangedaan, ten vollen vertoonde. Dit w^s.feyde hy^ dc tweede
reys, dat hy voor den Keyfer m fijn Paleys redeneerde. De eerfte re- den Keyfer,

denvoering, hebbende tot ondcr^cr^ hetgrafonfes Saligmakers ^ en def- «^'^ '^«^^^'^^

felfs roem, had de godvrugtigc Keyfer (<2), fchoon in fijn eygen huys, ^oordL^^'^

over-eynd ftaande aangehoord , hoewel Eufebim hem meermaals verfogt

had fijn ftocl te willen nemen > weshalven hy hem door de lengte van *

fijne redeneering vreefende te vermoeyen , aanbood te willen afbreeken^
dog de Keyfer gebood hem fijn reden ten eynde toe te vervolgen, waar
op hy nogmaals verfogt dat de Keyfer dog foude neder-fitten , ^t welk de
Keyfer egter wederom weygerde, feggendej „Dat het nooit, byfonder
53 nu nietj betaamde op fijn gemak fittende van God te hooren fpreken, '

:,5en dat hy fig door godvrugtigheyt verpligt vond te fl:aan fo lang hy
5) Goddelijke faken hoorde verhandelen. Maar om tot de afgebrokene ^^rceiius
gefchiedeniflen, te Tyrus voorgevallen, weder te keeren. Ónder andere ichi-ijh te-

die op de Synode te Tyrus, en by het inwyen van de Kerk te Jerufa- g^"^^^" '

lem niet verfcheenen, was CMarcelhs Bifichop vanAncyra, dehoofd-
ftad van Galatien , door wien vry wat moeyte in de Kerk ontfl:ond , cn
dat by volgende gelegentheyt : After'ms een fchrander redenaar van Cap-
padocien had onlangs in Syrien eenige boeken, tot beweering van de A- ^^'"^^'^'^

naanfche grondftellingen
, uytgegeven: A/<«rr^'////J- defelve gelefen heb- JeKcttcryl

bende, nam voor die te wederleggen^ dog verviel in fijn fchrijvcn,
t zy met opfet , 't zy door onbedagtfaamhey t ^ tot een ander uytcrfte,

nam het gevoelen van Taulns Samofatemts aan , Dat onfe gefegcnde

^^Hgmaker niet anders dan een bloot mcnfch was ; Dat fijn beftaan be-
gonnen had met fijn menfchwording (^) j Dat hy voor die tijd geen ey-
gen Hypojlafis of felfsftandigheyt gehad, maar verborgen en 'ftil gelegen
had in het verftand en de wil van den Vader, gelijk het woord is in den
menfch

, tot dat hy hetfelve dadelijk uytfpreckti Dat fijn Koninkrijk

eenmaal foude ophouden , te weten , wanneer hy fijne menfchelijke na-

tuur hebbende afgelegd, wederom als te voren foude beltaan in den Va-
4er: met hoedanige'' en diergelijke grove en godloofe fi:ellingen hy
fijn boek vervuld hebbende , te gelijk vinnit-, uytvoer tegen alle Qc)

O d:c

(;) Theodor.loc.cit. (z) Enfeh. ibid.c.^^6.p. ^^o. (a) Ihi'-l.c y^.f. 542. (b) Eufeklih.!.
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die anders dan hy gevoelden, fonder doode of levendige tc verfchoo-
nen, maar d'een fo wel als d'andcr, alles, dat tot fchimp en fmaad kon-
de ftrekken , verweet. Dit Boek bood hy^ nevens veel vleyens en
gunft-foeking, den Keyferaan, in hoop, dat die fijne faak goedkeu-
ren en in fijn befcherming nemen foiide j maar die gaf de 2;chccle fiak

"gcr,en het-onderfoek en vonnis van de thans te Conftantmopeien vergader-
fijn Boek de Biflchoppen over(^). Sijn geding was reeds in een Synode te Teru-

iïoor!^''"|f^^"^
begonnen, alwaar CMarccHus beloofd had fijn Boek te verbran-

decid. den
: maar alfo die Vergadering door een onverv/agt bevel van den

Keyfer fchielijk wierd afgebroken , bleef het vervolg over die geheele
faak voor die tijd fteeken: naderhand de handen ruymer hebbende , her-
vatte men de begonnen faak, en fy velden, als fy fagen dathy van fijne
gedane belofte te rug dcynsde, hun vonnis over hemj waardoor hy
van fijn Biflcliops^ampt afgefet, en eenen Bajilïus , een geleerd en wel-
fpreekend man Jn fijn plaats gefl-eld wierd j ook fchreven fy aan de Ker-
ken in die Geweften, dat fe fijn Boek alom opfoeken^ verbranden, en
die'er reeds door vergiftigd waren , weder te regt brengen fouden en

^"^^j'j"? voegden by hunnen brief eenige uyttrekfels, diedefchadelijke leer-ftuk-

Keivetc ken van hetfelve behelsden: vervolgens gaven fy oni^xi Eufehius Ce')
wederleg- laft om het te wederleggen, die fulksook in vijf Boeken gedaan heeft,
gen- daar van de twee ccrfte het gevoelen van C^larcellus uyt deflelfs eygen

fchriften, met eenige korte aanmerkingen daar over, voorftelden^ en de
drie andere, onder den naam van Jheologia Ecdejïaftïca, ^^nFlacilks^

^
BifTchop van Antiochien, opgedragen, hem nader en netter wederley-
den, en allcfins toonden dat hy aan Sabelliaanfche en Samofateniaanfche
dwalingen vaft was. Onderwijlen poogde CMarcellus een geruymen
tijd fijnen goeden naam op te houden , tot welken eynde hy fig by de regt-
finnigen hield, en byfonder fijn toevlugt nam onder de vleugelen van
i^thanafiis, die hem t'elkcns flerk voorfprak , en fijne faak te Ro-

Marcclius men, wcrwaards hy gevloden was, aan Julks , Bifichop aldaar ern-

rwe^'S f^hreef hy een verdedig-fchrift voor hemfelven,
tesardica ^n wicrd na onderloek in het Synode te Sardica vry gefproken en in
herfteid,"^ fijn plaats herfteld, verklarende (ƒ) dat hy geen van hem gefchreVen

cn ver-
"^^^ "^^^ ^j" cygcn gevoelen en ftelling, maar alleen vraagl-wijfe tot

ichoond. onderfoek had voorgefteld, en dat hy niet, gelijk men hem befchuldig-
dè , leerde , dat God het woord met de menfchwording een begin o-e-
nomen had , of dat fijn Koningkrijk een eynde hebben foudc

, maarzin
wasegtcr tegendeel ftelde, dat defi^elfs Koningkrijk geen begin gehad had / noc^
een Ketter,

gy,^^^^ ^^^^^^ hebben. Egtet bleek het naderhand , dat hy een loofe Ket-
ter was, en wierd niet alleen van den H. Bafilius[g), maar ook van
lyfthanafius felfs^C/;) veroordeeld en verworpen. Eptphanïus verhaald
ons (i) , dat hy op fckeren tijd Athanafius vragende , Wat hem van Mar-
cellus dagt ? defelvc wel niet tegen hem uytvoer , maar hem ook niet
vry fprak, cn alleen over hem meesmuylde. Ook is het feker^ dat E-
pfhanius hem aan ketterfche bevattingen en ftellingcnfchuldikoordeel-
de, en dat'er by hem, doordien hy fo veel tot verdediging van hemfclven
genoodfaakt was te fchrijven , al vry wat fchuylde. Dog genoeg hier van

^if^txi
Keyfer Conftantinus de Groote ftierf in het jaar onfes Hee-

CCCXXXVII. Sijn fiekte begon [k) met een kleyne ontftelteriis

,

die

{d) Soz^om. Uh. 1. c. 3^. p. 494. Etifek ihid. Uk 1. p. 55. Niuph. H'H. Eccl. Uh 8
C' U. p. 661 Socr. Uk i,c. ^^6.p. 7i- (e) Enfek loc. ctt. (f) nd. Eptft. Syn.
Sardic. ap. Theod. Uk z. c. 7. 78. (g) Epif. 52. 80. (h) Sulp. Sev. Uh\
p. 149, 150. CO ^'^ref. 7z,p. 357. (k)Enfik dcvit.Confïam.lib,^,c.6i.p.'^'^7 crc*
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<lie fchielijk tot een ongeneeslijke quaal aangroeyde : hy wierd daarom
eerft gebragt na het bad , en van daar na Helenopolen , en vervolgens
na Achyronaj een plaats in de voorftad van Nicomedien, alwaar hy
"g liet doopen, en ^ volgens gewoonte ontrent de doopelingen, in het
Wit gekleed wierd, na welke tijd hy geen purper meer aan fijn lijf ge-
dogen wilde. Sijn uytterfte wil gemaakt^ en op alle faken des Ivijksenfterft.

order gefteld hebbende, ftierf hy (aan d'eene fijde over hetgeen hy ver-
rigt had wel voldaan, en in een hertelijk verlangen aan de andere fijde
na de ftaat daar hy na toe ging3 op fijn Hof te Nicomedien, op den
22. OJ4ey ontrent den raiddag, den laatften dag van Pinxteren

, nadat
hy dertig jaren en tien maanden geregeerd had. Een fiiaert-fterre had
fijn dood te voren bediiyd(/J). Geftorven zijnde, wierd hy ongemeen be-Ongemee-
klaagd van de Officieren en foldaten des legers, van alle Staats-bedien- "^^''"^f-

den, en, met een woord, van alle Onderfaten des geheclen Keyferrijks. oS/"*^
De Raad en het volk te Romen floot hunne bad-ftoven en gcregts-ban-
ken , verbood alle fchouw-fpeelen en vreugde-malen , en rigtte eer-
beelden voor hem op. So lang fijn ligchaam te Nicomedien op het bed
van Haat lag, quamen de voornaamfte bedienden van het Hof ^ deRaads-
heeren, en Regenten van de ftad hem dagelijks defelveeerbiedigheyten
onderdanigheyt bewijfen , als fy by fijn leven gewoon geweeft waren.
Conftanthis daar gekomen zijnde, wierd het dqode ligchaam met alle
pragt en plegtelijkheyt , by de uytvaart van fo grooten Prins ver-
eyfcht , van Nicomedien naar Confl:antinopelen vervoerd ^ en aldaar ^ on- Wordbe-

der een algemeene droefheytj begraven , ontrent den ingang van de groo- ^f*^*^"

te Kerk, die hy felfs gebouwt, en na de heylige Apoftelen benaamd no^ekn.""
h'ad. Een Vorft van een dapperen en onverfchrokken moed , en van Hy word
een onvermoeyden drift en yver, daar hy door een onverfadelijke be-^''^^^^''^^^''^

geerte en trek naar roem , byfonder van oorlogs-daden , geweldig toe wierd
aangefet. Hy maakte ten goede van 't gemeen verwonderlijke Wetten

,

aie hy fonder aanfien van perfonen uytvoerde. Hy hoorde de Afgefon-
dene der Provinciën, en hunne klagten met alle lijdfaamhcyt , en deed
hen regt. Hy had een groote magt en was allefins voorfpoedig. Hy was
een groot voorftander van geleerdheyt in anderen, en felfs in alle ftudiën
en geleerdheyt ongemeen bedreven ; en , 't welk alles overtreft , devoot en
godsdienftig, hebbende federt fijne eerfte bekeering tot de Chriftelijke
Rehgie altijd getoond een ongemeene drift en iever voor Gods eer , en
den welfl:and van de ware Godsdienft. Sofimtis ^ een Heydens fchrij- Heyden-

ver, fpreekt'er, ter oorfaak dat hy een Chriften geworden was, niet J;l;'^^p'^';^_'^''

min hatelijk, als tegen de waarheyt van: want hy feyd(;«) ^ dat hy ,kenfüm^"

gevoelende het knagen van fijn geweten over fijne bekende misdaden jy.'ê^^"'"

niet het dooden van fijn foon Cri/pus, en fijn vrouw Faufla, en het
*

trouwloos handelen met Lïc'tnius^ by de Heydenfche Priefters een fuy-
vering en vryfpreking verfogt , dog tot antwoord kreeg , Dat voor ful-

^ groote fondaars by hun Religie geen verfoening te verkrijgen was:
hy op het ontfangen van fuiken antwoord aan een Egyptenaar, nu

even uyt Spanjen overgekomen , kennis kreeg , die hem verfekerde

,

«at de Chriftelijke Religie alle misdaden , hoedanig fy mogten zijn ^

konde wegnemen , en de godloofte booswigt met het aannemen van de*
felve aanftonds van de fchuLd aller fijner fonden wierd ontflagen j en
dat hy op die verfekering de Religie van fijne Voor-ouders verliet, en
die ivan de Chriftenen aannam. Dus praat de gemelde Schrijver: maar (dogtw
<^ni te toonen, hoe onnofel fuiken voorgeven is ^ fal ik niet ophalen , daf^^s^)

[O 2] defs
(O -^.rt^or.€dit.Schott,c.,^ï.p. 318. (w) Htl}.lib,2.p,6S'y
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defe Man in 't vertellen van die faak fijn bekende boosheyt en vuylig-

heyt tegen de Chriftenen uytbraakt, maar alleen feggen, dat die be-
fchrijving met de waarheyt niet over-een komt , gemerkt het buyten al-

le wederlpraak klaarblijkelijk is, dat Cö7;7?^ïtó«j- de Chriftelijke Religie
reeds tien of elf jaren , voor dat Qrijpus en Faufthm fo ongelukkig omqua-
men, had aangenomen, 't welk egter gemelde Schrijver,als de naafte aanley-

andere wel ding tot het omhelfen van de Chriftelijke Godsdienft ophaald. Maar een an-
vanhcm, der Schrijver ondcr de Heydenen fpreekt'er vry beter van: want „hy

„prijfthem wegens fijne geleerdheyt, welfprekendheyt , beleefdheyt en
5, andere deugden , om welke hy ten hemel toe verheven wierd , enfeyd,
5, dat hy fijne mildadigheyt, en al 't geen groote Mannen gemeenlijk
35 tot het foeken van glorie aanfet „ fodanig beftierde , dat hy meer een
,: god, dan een menfchfcheen te zijn. Hy was, feydhy, nederig en fe-

j^digjen, niet tegenftaande verfcheyde ftrengheden, en mogelijk wreed-
3, heden, waar toe hem en reden en ftaat-kundc miflchien vervoerd heeft

35 (waar van wy door onfe ver-afgelegentheyt niet wel konnen oordee-

35len) teerhertig en mee-warig. Hy was, feyd hy verder-, van een be-

„ leefden en verpligtcnden inborft , vriendelijk ontrent alle, mildadig on-
5, trent de armen , onbekrompen en felfs buytenfpoorig in fijne giften , prag-
,,tig in ^t geen hy voornam (waar door hy den Onderfaten menio--
„maal met lallen en fchattingen vry hard viel) , en tot verwonderens
3, toe den Biflchoppen en Voorgangers in den godsdienft ^ die hy oor-
33 deelde nooit eerbiedigheyt genoeg te konnen betoonen ^ toegedaan,
„gevoelig van het geen de Staat des Rijks vereyfchte, dog meeft en
„boven maten bekommert over den vreede van de Kerk. Maar het is

mijn werk niet hem breeder en klaarder uyt te beelden
, gemerkt fulks

reeds is gedaan door een beter hand, en van iemand die hem beft kende
byfondcr en gemecnfaam met hem omging, ik meen on^cn Eufehius , dieniet
Eufebius. i^ng na Qonjlanünus dood deffelfs leven en daden befchreven heeft , niet

by wege van een nauwkeurige Hiftorie , maar meer als een redenaar en op
de manier van een lof-reden ; v/aar in hy ^ gelijk hy ons felfs (o) ver-
klaard, niet voornam alle de byfonderheden van fijn leven op te halen,
maar enkelijk ontwierp een vertoog, van deffelfs voornaamftc deugden

In hoeveel en blijken van godvrugtigheyt j uyt welken hoofde men dan genoeg-

?o°t wat'
^" ^^^"^ kan antwoorden op 't geen Thotms{p} voornamelijk tegen hem

eynde hy inbrengt , als of hy daar in geen breed verliag genoeg geeft van de faal^

hcet?'^""
van t^Irmsy en 't geen in het Concilie van Niceën daar over verhan-

' deld is j met te feggen , dat Eufebius naafte oogmerk aan de perfoneele
bedrijven van Confiantinus bepaald, en hy veel-eer voor een lof-redcnaar,als
nauwkeurig gefchigt-fchrijver aan te merken was, *twelk ook Socratesy
als een reden vmCArius bedrijf na te laten ^ aantekend (^) : immers £"2^!

fehhis bevat die geheele befchi'ijving in vier, of, gelijk het Robertus
Stefhaniis in fijnen druk opteld, in vijfBoeken. Waar het nu van daan
komt, dat Stephanus daar vijf Boeken van maakt, feyd feker geleerd
Man niet te konnen begrijpen (r) , daar het dog feker is , dat Nicephorus
een geruymen tijd voor hem(x) van vijf Boeken heeft gewag gemaakt,
en door het laatfte buyten twijfel verftond Eufebius befchrijving van de
Kerk ter plaatfe van onfcs Saligmakers begravenis, of mogelijk Cö^y?/!?w-

timts reden-voering, ad Coetum Sandiorumt (aanfpraak aan deVergade-
nng der Heyligen), welke beyde Etifebius als een aanhangfel aan de

vier

{n) ^urel. FiSt. Schoft, c. 40. 3 1 2. (0) De vit. Conjl. lib. l.c, 1 1 . ü. 41 1 , 41 ^

ip) C.^. 127. col, 308. ic,) Lik t. c. I.
5. (r) ralef. Anmt. Adc.i. lib. i.d^

Vit. Coad.p, (j) Htfl. Eccï. lib. 6. c. 37. 43<j.
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vier cerftc gehegt heeft j immers konde hy door dat vijfde niet verftaan
Eufebius redeneering tot lof van Conftantimis , gemerkt hetfekeris,
dat defelve ftraks daar na die redenvoering als een byfonder ftuk op-
teld. Dit werk ondernam hy^ om, gelijk hy felfs opgeeft (^), eeil
Wijk van dankbaarheyt aan fijnen Grooten Meefter en Voorftander te
geven, als oordeelende fchandelijk en onbetamelijk te zijn, dat, daar
voor Nero en Caligula Mannen waren opgedaan , die derfelver vuyle
daden wijdluftig en cierlijk hadden voorgefteld , hy foude ftilfwijgen
ontrent fo goeden en weergaloofen Prins , van welken hy de eer genoo-
ten had , dat hy voor hem bleef ftaan , en gemecnlaam met hem om-
ging. Het is mogelijk om die reden ^ dat hy daar in wat netter en vloci-
jender , dan in fijne andere fchriften

, fig opdoet , en fommigen aanley-
^^"g gegeven is, om uyt dien hoofde dat Boek, als van hem gefchre-
ven , in twijfel te trekken

: dog *t geeft my wonder , dat iemand van
kennis daar aan foude twijfelen, gemerkt het feker is , dat^ behalven
andere redenen , fulks genoegfaam blijkt uyt het eenparig gctuygenis der
Ouden, en Eufebïus felfs («z;) meer dan eens erkend 't felve van hem
gefchreven te zijn.

XXI. Etifebius overleefde fijnen grooten Patroon niet veele jaren, Eufcbius

maar ftierf even voor de dood van den jongen Conftantinus , in 't jaargS.
onfes Heeren CCCXL. (.r), in wiens plaats t^cacms quam, een fij-

ner leerlingen, een Man die van geen kleyne bequaamheyt en geleerd-
heyt was, die nevens veele andere Boeken ook het leven van fijnen Mee- Sijn leven

fter Eufebius befchreven heeft, welk, indien het tot onfe tijden was ^'^^'^'"'^'''^^

overgekomen, ons al het bedrijf deflelfs beter foude vertoond hebben 3 du°ü^"'
lo dat wy met fouden behoeven af te hangen van het verhaal der gener,
die hem niet al te genegen geweeft zijn. Ondertuflchen is \ feker ^ ^ufebiu,

dat Eufebius Qtn Man geweeft is, die een ingetogen, nauwgefet, ftreng ?ch7ijWn'^
en philofophifch leven voerde, en voor de eer en het belang van de '^a" <'jn ïe-

«^hriftehjke Religie ongemeen yverde, en defelve tegen alle die fe te-''°'
genltonden verdedigde. Hy had groote bequaamheden , en weergaloofe en geleerd-

geleerdheyt, welk hem by alle, die in fijne eeuw leefden, en federt in'^'^^^''

de volgende opgekomen zijn, met regt een hoogagting heeft verdiend.
En feker , fijne agting was felfs in de vroegere eeuwen fodanig , dat

,

daar de Macedoniaanfche Bififchop Sabinus{diC de handelingen van ver-
icheyden Synoden verfameld heeft) de Vaderen van het Niccenfche Con-
cilie befchreven had , als een verfameling van onbedrevene en ongeleer-
de menfchen, Socrates die befchuldiging genoeg oordeelde beantwoord
te Zijn, als hy maar vertoonde, dat(>') onder die ook Eufebius foude
moeten verftaan worden , die cgter , buyten alle tegenfpraak , een feer
geleerd Man was. Ja een van fijne fterkfte partyen {z) moet hem dat
getuygenis geven, dat hy een fonderling geleerd Man was, een Man
<^ie alle Boeken en Schriften der Ouden doorloopen en doorfnufteld

,

^ hunne verfcheydene oordeelen en gevoelens aan de wereld ontdekt
^ett, waar toe hy tot bewijs by-brengt, dat hy ten dienfte fijner nako-
^hngen fo veele treffelijke fchriften heeft nagelaten. Hy heeft, feyd Vaa fijne

H. Hieronymus {a) , ontelbare Boeken gefchreven , welker veele voor Schrihcn.

lange fijn weggeraakt, die wy mogelijk nooit felfs hebben hooren noe-
n^en. Sijne Boeken tc2:en Torphyriusy fdie niet meer voor handen

[O ?] zijn)

0) Vhifiipra p. 410,41 1. (v) Lib. i. c. 45, 46. p. 4% Ith. 4. c.
3 5. o^c. pag. 543

.

l&^a^°^^'
^' ^ Z'- ^- ^'P' ^ ^-9

3
I- (^) ^"ff-

^pr. lih. adv. Eufeb. Apolog.pro Orig. in Symd. Nicen. a. AP,, 5. coL Coneil.
Torn.

7. {a) De Script, in Eufeb.
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zijn) en T>e voorbereyding tot, en bewijs van het Euangelium, toonen,

hoe grooten voorftander hy voor de Chriften faak was ^ en beyde Jo-
den en Heydenen op hun eygen voorgeven overtuygen koode. iNiet

min was hy bedreven inde Kerkelijke Oudheden, en hetbedrijfen lijden

der Martelaars, waar van hy alle gedenk-fchriften had verfameld. Hier
toe had hy de allerfchoonfte gelegenthey t , indien anders waar is , 'tgeen
de W. Hieronymus

^ of de Schrijver (^) onder fijnen naam, niet fonder
grooten fchijn van waarheyt verhaald j

„Dat Conftantïmis de Groote ^

iioorhy tot " op lekeren tijd tot Cefareën komende , Enfebius ^éaooói ^ iets, dat lijn

die kennis „Kerk tot nut en voordeel konde ftrekken , van hem te verfoekenj die
"1^''™* „den Keyfer tot antwoord gaf. Dat fijn Kerk reeds genoeg begiftigd

„was^ maar dat'er egter nog eene faak was, daar hy hertelijk naar ver-

„ langde
j te weten , dat de aantekeningen der regts-handelingen van

„alle Regters en Gouverneurs van tijd tot tijd tegen de Confefforen en
3, Martelaren door alle Geweften des Roomfchen Rijks neerftelijk mog-
>, ten worden opgefogt , de gedenk-fchriften alom nagefien , en iiyt de
„ felve , als ook uyt de gemcene ftad-ofland-fchriften

, nauwkeurig worden
„ uytgefchreven welke Martelaars onder defe of die Regters , in defe of
„dieftadcn Provincie, wanneer en watfoort van martelaarfchap, geleden
„ hebben, en fulks hem door laft van fijn Majefteyt worden toegefonden:
„dit verfoek wierd, naar het feggen des fchrij vers, hem toegcfl:aan^ en
„'t verfogte gevolgelijk te werk gefteld. Hier uyt verfamelde hy ten

Boeken meerderen deel fijne Kerkelijke Èijtorie ^ en «p-^^/wv ixo^^rv^im cwayuiy^v,

Slijt hT'^^^^ ^^^^J^^ ^y'^^ meermaals van fpreckt, fijn verfameling van Oude
(bric. " martelaarfchappen

, die, gelijk de handelingen van Sylvefter ons verfe-
keren ) , beftond in elf boeken , waar in hy al 't geen de Martelaren

,

van wat fiag fy mogen geweeft zijn , in alle gedeelten en geweften der
wereld geleden hebben , had opgehaald. Een ongemeen groot werk,
't welk men feyd (dog of het met waarheyt is weet ik niet) als nog voor
handen te zijn(^) in de boek-faal van het Paleys des Konings van Span-

Eufc'oius jen. Wat Enfebhis ftijl en fchrijf-wijs aangaat, die is, naar deaanmer-
fterft..

. kmg van ï'te/W^^), niet fuyver nog aangenaam, niet cierlijk nog
klaar , hoewel fe in het leven van Qonftantinus , netter , vloeyender en
aangenamer is dan elders. Theodorus CMetochita(f) fteld vaft , dat
hy fuiken harden wijs van fpreeken door het woonen in Egypten fig aan-
gewend had j en geeft voor reden, dat alle die in Egypten wierden op-
gevoed , aan fuiken harden en ruwen ftijl vaft waren.

ArTneTy te J^^^' ^^^^ S^^" ^^g^" ^J"^" "^^"^ gchcugenis hct mecftc
laft geiegt.gelchreeuw gemaakt heeft, is, dat hy de Arianen in hunne raad-pleein-

gen tegen de regtfinnigen foude hebben geholpen, en ten beften geno-
men in de verfchiUige leerftukken twijfelagtige en dubbelfinnige uyt-
drukkingen gebruykt heeft, om welke gewaande reden de H. hierony-
Mus(^g) geen fwarigheyt maakt hem t'elkens den naam van het Hoofd

^

de Voorvegter , qx\ Banier-voerder v^n die party te geven. Defcbefchul-
diging heeft veel ingang gevonden, en word ten meerderen deele tegen
fijn geloofweerdigheyt en agtbaarheyt ingebragt. Selfs heeftnog onlan^^s
een geleerd Man (/^) , om'er wat gewigt aan te geven , gedreven , dat
de Eufebiaanfche fa£tie na onfen Eufebius genaamd cn van hem gefproo-

. ten
{b) Epifl. ad Chrom. O- Heliod. prdf. Martjrol. fitb nomine Hieron. vide apud Jntip.

Boftr. loc. citat. {c) Vita S. S^lv. Grac. Cr Lat. a Combef. Edtt. tn prmcip.p. 528.
{d) Fr Bivar. comm, in Dextr. Chron. ad ann. 308. 355?.

*
{e) Cod 12. col.

Cod. 127. col. 208. (f) Mifcell. MS. ap. Valef. ubi fupr. U) Ad Pamm.o^
.

r^m. 2. Apd. adv. Rtffjin. p. i<,^. Jpol. Ub. i.p.zi^, (h) Hottinz.
Hijt. Eed. c./:^.p.\CC. .

^
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thad
Men Wat men

ten IS, daar het dog klaarblijkdijk is j dat die benaming haar opfigt had
op dien anderen die BifTchop van Nicomedien was. Men wat men
nioet bekennen, dat hy met de hoofden van de Ariaanfchc party vry^°*^'^^'^'»
wat ompng en gemeenfaamheyt gehad heeft i want doordien hy veelSennën
te Hoot quani, en m alle Kerkelijke voorvallen en verhandehngcn ge «^Q^^'

bruykt witrd, had hy veelfins gelegenrheyt van hun gefelfchap ^ waar
uyt mogelijk fproot, dat hy hunne ftellingen niet geloofde fo quaad te
zijn, als ie wel van andere wierden opgevat. Het is ook uyt fijnen brief
aan den Biflchop van Alexandnen feker^ dat ^ri/is door het verklaren
en opfchikkcn van fijn gevoelen, en door andere middelen van ontveyn-
ling, Eujehms bedrogen heeft j ja \ is ook onloochenbaar, dat in fij-
ne Ichnften veele gevaarlijke en onvoorfigtige uytdrukkingen voorko-
men: maar wat wonder IS het, dat een man, die de boeken en gron- verfchoö:
den van de Wijsgeeren, en byfonder de fchriften van de Platoniften for^^'"

'

lang behandeld en doorfnufTeld , en fo veel werk van Origenis boeken gemeen'
gemaakt had

,
in fulke hooge , fware en verwarde verfchil-ftukken

lijne gedagten eenigfins op een andere wijfe als andere in die tijd uyt-
drukte te meer, om dat de Kerke te dier tijd die pointen nietuytdruk-
kehjk bepaald had , en veele andere Vaders voor het Concilie van Ni-
eeen, (en hy felfs) m die vcrfchil-pointen henfelven niet voorfigtig ge-
noeg \'crklaard hadden. Maar om ons met dusdanigen algemee- Enbyfon-
nen verdediging niet op te houden, laat ons een weynig nader aanmer-

^^'""y^^'^'*

ken^, wat gronden hy felfs geeft om over die faak dus te vonniflen. Die "g«a
de taak tonder voor-oordeel nauwkeurig onderfoekt, fal uyt fijne eyo-e overdac

ne fchriften, byfonder die hy laatft heeft gefchrcven , reden genoeg vin- ftuf"'^den, om hem van het Ariaanfch gevoelen vry te fpreken , en fuiken

'

itrengen vonnis, als men wel gewoon is , over hem niet vellen. Ik
lal uyt veele maar defe volgende blijken ophalen. Konnen wy denken
dat hy een Ariaan is, die bekend (O , dat de weerdigheyt , de natuur

was vlofd^: H m"^
^^^^ onuytfprekelijk is, ?n ^dat hy een ligt

Zvh.eT ff
^^^'""^^ '^''^ verftandige en de wefentlijke

wijsheyt voor alle eeuwen, en het levendige woordt dat inden beginne
met den Vader was, en God was, geweetl is? Die hem niet alleen
noemd (^k) k«&oa« ©?? Trotr^x yvK<ncv, den natimrlijken Soon van dienGod,
die boven alles is, maar ook ^'vTo'S-fov, God vanhemfehcn. (Immers kan
men niet nadrukkelijker fijn felfs-beilaande onafhankelijke Godhcyt uyt-
drukken, en ik ben verfekerd, dat geen Ariaan ooit fo van fpre-

h"^ fj)' J
^^^y"'g verder^ ^ 7r.^p,Söf<r;AU yj^^ wyil^^o^x, K^^) clvr>.v e.Jv AoVov,

• v^J ^"^^ ^^^^^'^^ heerfcher van alles, en God van figfelven

^hn
^"/^^^^'^^^W het volmaakte -juoord, de eenig-^eboreJie des Vaders

,

bejtaande met, gelijk andere woorden, in de kragt^anuytfpraak ,oft'fa-
^enftel van benamingen door woorden en letter-greepen

, of onderfchey-
^n^luyd

, maar zijnde het levendig en werkend woord van den groo-

A
xV/xvre J4i25-w5-, dat ccn fcrfoonlijk befiaan heeft , 't welk,

gemerkt hy de kragt en wijsheyt des Vaders is, uyt fijns Vaders God-
toeyt en opper-heer/chappy'voortkomt. Hy fcyd ons(w) , dat het deleer

T \,
erkennen maar eenen God ^ den Vader van den eenig-

geboren Soon, en Jefits Chrifttts den eenigen Soon, niet door eenvleefche-
lijke generatie

, maar na het geen hy Qt welk voor ons onbegrijpelijk is)
van den Vader gehad heeft, eer daar eenige wereld was , waar door

hy
(O ^x/?. Ecclefiaft. lib. i. cap. i. p. <. (k) Ibid. lik lo. cap. 4. 375. (/; Ibid.p,

V^' ^onft. cap. ii.p,6i^. Fide de Ecd.Thsol. lib. l.cap, lo.f.
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hy de volheyt heeft van fijns Vaders Godheyt 5 Dat (11) de ware alge-

meene Kerk erkend maar eenen God., ende een eenig geboren Soon, die
God van God

, en van den Vader., eer de wereld was gegenereerd
is{o) 5 die wel met defelve is als de Vader , kx^' Uvrov -oovrcc^y^^^mroi, ksm
cImB-c^<; Ciüv ffvvó-.lci.maar van hemfelven is, leeft , en waarlijk als Soonmet
den Vader beftaat ^ God uyt God, ligt uyt ligt, en leven uyt leven, ge-
genereerd van den Vader of een wijfe ^ die omiytfprekelijk, en voor het
menfchelijk verftand feenemaal onbevattelijk is Dat hyisd^-volm
loffooU yj^ dvrohóyr^^ het leven , de wijsheyi en de reden felfs ,

diehyon-
middelijk aan alle gcfchapene wefcns mcde-deeld; Dat de Soon is
van eene en defelve fubftantie , als voortkomende van eenen en denfelvenVtden Dat de Goddelijke natuur is enkel, ondeelbaar, enniet ffamen-
gevoegd uyt eenige deelen

, alfo hy anderfms geen God konde zijn. Selfs
betigt hy {q) Marcellus van gropte godslaftering , om dat die
wilde 5 dat God het Woord in magt en in wefen van den Vader ver-
fchildj en verklaard elders (r) met ronde woorden^ dat het eenig-gebo-
ren woord Gods tw d^-ci n«xpi (ruwp«ö-<AsJ£<v 1^ dva^-x^m diw'vuv ug dvreifü^ dr^Mv-
ry,risi dtuvag ^met den Vader regeerd van de beginloofe tot de eyndeloofeen

Hc«fom- oneyndige eeuwen. Seydhyt'eenigertijd, dat de Vader de eenige waarag-
woorden tig^ God is , hy fliiyt egter daar door nooit den Soon uyt; maar bren-

"'cbrHt
^^"^^^

Y^^^^^^
^^^^ voornamelijk tot den Vader als de fonteyn

So«Jn ^" 't bcginiel der Godheyt , fo verftaat hy fulks egter nooit (gelijk hy feyd

woS.
Marcellus\s^ die woorden bybrengende, doet) in eenen anderen fm

als onfen Saligmaker , wanneer hy feyde : 1) , den eenigen waaragtigen
God. Bcnaamd hy hem gelijk hy wel doet

'\f) J^iurgpov «W/ov , een tweede
oorfaak, 't is klaar, dat kilks gefchied in opfigt op de oixo.o^/*, huys-
houding des Soons , 't zy uyt aanmerking dat hy nevens den Vader
werkt, en fijn wil diend in het werk der fchepping , 't zy om dat hy als mid-
delaar groote weldaden den menfchen toebrengt, en een Saligmaker der
wereld is, in welken opfigt de Oude Vaders, eer dc Ariaanfche ver-
fchillcn de Kerk ontruftten , niet gefchroomd hebben hem vV^pj^oV en
vV>;p5T)^i', een knegt en dienaar te noemen ; immers hy feyd ter felver
plaats , daar hy hem een tweede oorfaak noemd

; „ Dat hy is de natuur-
„lijke en eenig-geboren Soon van God, de Heere, God, en Koning
„van 'alle gefchapene wefens^die, nevens fijn Godheyt ^kragt en eer, de
,5 hcerfchappy en 't gebied van den Vader onfangen heeft. Wanneer
hyfeyd(i;) Dat hy niet is h yjj^ roivrcv vTrol^y^uv tw ©sw, een en defelvemet
Gody fo verftaat hy daar door, dat hy niet heeft de felve felfftandig-
heyt met den Vader (in tegenftelling van Marcellus , die fuiken dwa-
Img ftaande hield) en verklaard fig felven dat de Soonbeftaat, en heeft
^w>j>'^ iêUv

,
fijn cygen leven. Dus moet hy verftaan worden , als hy fegd (x)y

dat'er is [.'iu, d^yri -^cu y.t<pcc\y,j een beginfèl en een hoofd van de Godheyt

,

't welk is God de Vader , die een eygen , ongegenereerde en onbeg-on-
nen Godheyt heeft j en de fonteyn is van dc alleen-heerfchende magt
die hy den Soon heeft mede gedeeld , fo dat hy denfelven fteld -jS k^^T^

^ióryjó<: T£ yj^j '(u>y,<: fA,irxSiq^ als mede-dcclende de felve Godheyt en het felve
leven , voor fo veel als hy het beginfel en de fonteyne van dc Godheyt
is: In welken fin hy naderhand {y) ook fegd, „Dat de Soon is «',c ^v^r
53%ov, oLy'.fvvjov ^ niet fonder beginfel

, nog ongegenereerd , ten ware

53 dc

(n) Der^cl.neol.Ub.Kc.i.p.6i. (o) Ibid. c. :^.p. 6i. (p) Ihid.c.S.p.66. M
laud. Confl.c. iz.p. 6^0,6^1. (r) Contr. Marce/l.Uh.i.p.19. Be lande Conilam

(V) DeEccl.Theol.hb.i.c.io.p.^o. (x) Ibid.c. it.p.70. (>)/W./.^. z.r/^. 108
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3>dc Kerk twee beginfels en twee Goden ftellen wilde. Hy feydons(js)>
5>dat de Soon altijd is tegenwoordig geweeft by den Vader, en de aU
»lernauwfte gemcenfchap met denfclven gehad heeft j en dathytotuyt-
5) werking van der menfchen faligheyt in de wereld voortquam uyt dc
oinnerlijkfte en toegankelijkfte Godheyt en kragt des Vaders , en dat
jjfulksook waar was van den H. Geeft , die hy egter befchreef als
jjÊTêpov ÜT^pvov TTctpd T' Ctov, QQu andcv perfoon, of beftaan, als de Soon,
gemerkt hy te dier plaatfe voor had te beweeren , dat'er drie /yyPo^
flafis, of perfoonen inde Heylige Drie-eenigheytzijn , om tegen te gaan
de dwaling van Marcel/us jdic van gevoelen was , dat de Vader , Soon en
H. Geeft niet anders dan drie namen van een en de felve hypoftafis wa-
ren

j egter moet men bekennen, dat hy ftraks daar na gevaarlijk
fegt, dat dc geeft is é\ t< r tSJ*? j„vo/4.'mv, een van die dingen die
door den Soon geworden zijn , ten ware wy die woorden verftaan
van de fendmg des H. Geeftes in der tijd , die Chnffus beloofd
had m de wereld te fenden. Hoe menigmaal fpreekt hy rond uyt te-
gen die ftellingen , T>at de Soon gemaakt is uyt dingen die niet ztjn^
en dafer een tijd geweeft is, dat hy niet was? waar mede hy regt uyt
tegenging eenige der voornaamfte ftellingen van ^rim, die om ful-
icen Ipreek-wijs in het Niceenfch Geloofs-teken is veroordeeld , cil
omi welke K^thanafim felfs {b) , hebbende figfelven van onregtfinnigheyt
gefuyverd

, i^r'tm enkelijk tegenfprak. Voegd hier by , dat Eufe-
bius de Geloofs-form van het Concilie te Niceën» waar door immers
de Ariaanfche leer-ftukken met alle bedenkelijke nauwkeurigheyt wier-
den tegengegaan, heeft ondertekend. Het is welwaar^ dateer van veele
met een grootc liefdelooshcyt word voorgegeven, dat hy het felve, de
iiytdrukkingen naar fijn bevatting verftaande, om andere tc misleyden
bedrieglijk ondertekend heeft, maar daar is niets klaarder, dan dat hym fijnen brief aan die van Cefareën wel plegtelijk en onbedwongen be-
tuygd defelve in dien eygen fin en beduydenis te nemen, als het de Va-
ders m die algemeene Kerk-vergadering hadden opgenomen; tc meer,om dat hy het felve met onbedagtfaam , nog hals over hoofd heeft on-
dertekend, maar na dat hy, elk woord rijpelijk overwogen en nauw-
keurig ter toets gefteld hebbende^ voldaan was^ gelijk in fijnen (bo-
ven-aangehaalden) brief breeder te ficn is. Het is ook waar, dathyfel-
den of nooit het woord cuo.Vi®^ gebruykt, alfo hy in hetfelve ,als in dc
bchriftuur met voorkomende, geen fin had: het isegterook waar, dat hy
nogtans ten vollen toeftaat, dat de Soon heeft het felve wefen en na-
tuur met den Vader, gelijk wy meer dan eens uyt hem reeds hebben
aangetekend

i dat hy is(r) fijn eenig-gebooren Soon, fijn beeld, die
van hem is voortgekomen , en den Soon aanmerkt als
'^'t ^ccvra öuoio}rolTy,v 'óvToc, Tcü yiyivvy,KCTi ^ ycr) oivrov @iov

^ zijndc hcm , dic hcHl
gegenereerd heeft, geheel en allefins gelijk, en God van hemfclven

;

en dat daarom billijk wierden veroordeeld (d) , die hem durfden een
cnepfel noemen, offeggen, dat hy, gelijk andere gefchapene wefens,
ijyt een ftaat van niet te'zijn foude zijn voortgekomen. Dit alles zijn- Afhanafiui

ae aangemerkt
, ben ik ten hoogften' verwonderd over het fcggen van

y^,, p^j-^
^

^tha?ia/ius (e) , dat onfen Eu/ebijis in een brief aan Euphration rond bius word
uyt foude gefcgd hebben, dat Qhriftus geen waaragtige God is. Jam-^^^eweicn.

P mer

(^) IhiA. lih. ^. c. 4. ƒ?. i(jc), 'O v'iaV «'« cruvwv, yJ'^
o-üwTratpwv tw TTaiTpI.., Ai* i

«v'Tw ïsravTOTf. cap.6. p. 175. (b) De Decret.Sjn.Nicv /\oi.Sjn.uirini,
^Seleuc.p. 679. (c) DeEccl.Theel. lih. i.c. ï^.p. m. {d) Ihid. lih. i. c.^.p.CC.W ^eSyn.Arim.p.6^.
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mer is het , dat die brief niet meer voor handen is , om daar iiyt over

Eufebius gevoelen te konnen vonniflen. Ik ben egrcr verfckerd , dat die

ftelling, gelijk fe by Athanafius voorkomt, klaarblijkeUjk ftrijd , en
geenfins kan worden over-cen gebragt met Eiijebïus rijper en bedagtfa-

mer verklaringen, die wy in de thans overgeblevene fchriften vinden.
Al het geen men hier van ophaald, fiet op de handeHngen van het tweede
Concilie van Nicea (alwaar (/^ nevens een andere korte aanhaling ook
dit iiyt fijnen briefword opgehaald T^^^^^É* Soon minder Joude zijn als de
Vader, waar toe de woorden van onfen Sahgmaker van hem fouden zijn

bygebragt : Mijn Vader , die my gefonden heeft , is grooter (meerder^
dan ik. Maar men moet bekennen , dat fclfs niet klaar blijkt ^ of hy
die plaats verftond van Chriftus middelaar-ampt ^ of ook uytfi:rekte op
hem, als zijnde de Soon, in opfigt van het wefen en magt des Vaders.
En wat de andere uytdriikking van Eufebius aangaat , dat de Soon felfs

wel Godj maar niet de waaragtige God foudc zijn, dat word maar fo

blootelijk van hem gefcgd , en wy hebben reden te denken , dat hy dus
fprekende fijn oog heeft op die plaats, daar Qhriftus feyde: l^at fy u
kennen den eenigen waaragttgen God, en die gy gefonden hebt j Jefum
ChriHum. Dog hy verklaarde over die faak fig felven ten overvloed ^
waaneer hy ophaald (^)j „ Dat ^-i/^j- hem betigte ^ als of hy wil dat
5, 'er niet een eenig Godj maar dat'er maar een eenigv/aaragtig God was^
„als of hy andere goden ^ die niet waarlijk en eygentl ijk fodanig waren,
„erkend had, 't welk hy tegenfprak^ en feyde nooit gefegd te hebben,
„dat de Vader alleen de waaragtige God isj en beroept fig op fijne ey-

gen woorden , in welke hy niet anders dan den gemelden text had by-

„ gebragt. En een weynig verder beklaagd hy fig (^3 over Marcellus y

„die hem na-gaf ChriHus voor een enkel menfch te houden, om geen
„andere reden, dan dat hy in een fijner brieven gebruykt had dewoor-
„den des Apoftelsj T^aar is een God, ende een Middelaar Gods en der
,5 menfchen , de menfche Qhriftus Jefus.

XXIII. Selfs ontbraken'er te dier tijd geen, als men meeft tegen hem
hem fclfs in

^^^hreeuwde, die tot verdediging van hem opfl:onden. Ik fal die^ wel-
diedjd ker geloofweerdighcyt in het geven van hun getuygenis, om dat fe na

de Arianen hellen, niet te veel te gclooven is, niet ophalen. Socrates {i)

bewijft opfettelijk uyt verfcheyden plaatfen fijner boeken (behalven die
wy reeds hebben aangehaald) dat Eufebius aan het Ariaanfch gevoelen
niet vaft was, „en verklaard uyt fijne boeken niet te konnen bewefen
„ worden , dat hy den Soon een begin van fijn wefen of beftaan toc-

„fchrijft, hoewel hy meermaals woorden , die dat fchijnen te feggcn^
„gebruykt , dog altijd met opfigt op de Goddelijke huyshouding en be-

Gehfiu». deeling. Insgelijks fpreekt hem Gelafius, Biflchop van Cyzicum (/^),
t'eenemaal van aan het Ariaanfch gevoelen vaft te zijn^ vry^ en ver-
klaard j „Dat, fo hy iets gefchreven of gefprooken heeft , dateenigfins

„ na het Ariaanfch gevoelen held , hy fulks met geen quaad oogmerk

35
gedaan heeft, maar enkelijkuytonbedagtfaamheytenonvoorfigtigheyt,

,,en dat Eufebius dat alles in een verweer- fchrift, van hem felfs uytge-

„ geven en aan alle regtfinnige Opfienders van de Kerk opgedragen ^

„had goed gemaakt. Wat aangaat het tweede Concilie van NiceèUj
't welk hem daar rond uyt mede beklad, men behoefd fig daar niet over
te verwonderen , als men maar gedenkt, dat aldaar het "aanbidden der
beelden voor te fpreken voornamelijk beoogd wicrd 5 waarom de partyen

door

(f) A^. 6. Concil Tom. 7. col. 497. C^) Lih. i

.

adv. Marcell. p. 27. (h) Ihid. p. z^.
(i) Bift. EcclJih. i,c, ii.p.io:^, (O Hift,Corjc. Nic.hh. i,c. i.col. 140.

Andere

iprakcn

voor.

Socrates.

Waarom
hy in het

tweede

Concilie

raoNiceeo
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EUSEBIUS. Hf
^oor het gefag van Etifebius , die in fijnen htkt aan de Keyferin Conjian- met datge.

fta die beelden-dienft ten vollen tegenfpreekt , geprangt^ dien flag niet
J^j^^^]^^.^^^-

beter wiften te ontwijken, dan met hem den lak op te leggen van een *
'

Ariaante zijn ('t welk egter^ al had het fo ge^eeft, in die faak niets
deed tegen hem) , waar toe fy eenige ftiikken en brokken iiyt deflelfs
brieven, voor de uytfpraak van het "Concilie van Niceën gefchreven, by-
bragten. Beter fprak men van hem in de Wefterfche Kerken : niemand ^^"'^

by-na (uytgenomen de H. Hieronymus , diens oordeel, gelijk in veele Jjfrooker
andere gevallen, ook hier in door drift en ieveroverdwarfl wierd) fprak «"hctwcf-

daar anders dan loflijk van hem, fo dat hy in hunne dag-regillers en'^"*
Martelaars-boeken felfs aangetekend , op het loffelijkfte voorgefteld ^ aan- Dooi^aai»

gepl-efen^ en (/) met den naam van een Sant (Heylige) en van den fa-
Itgflen Triefter loffelijker gedagtenis , vereerd wierd. Men vierde daar,
door aangeftelde predikatiën en andere dienften, volgens het voorfchrift
van hunne formulier-boeken, fijne gedagtenis. Ik kan niet nalaten dcEnbyfon-
fagtfinnigheyt van Telagius , de tweede van die naam , Biflchop Y^n^cry^ndcu
Rome, dienaangaande te roemen: Defe (w) fprekènde van Origenes.ly^^i^^^
leyd, j,Dat wel goede mannen fomtijds de quade konnen voorfpreken j

gius.

» t welk hy onder andere bewijfd met het voorbeeld van Eufebius ^ die
3, door een verdedig-fchrift Origenes voorfprak, en nogtans ^ feyd hy^
35 Wie is onder de Ketteren erger als Origenes ? En onder de gefchied^
iifchrijvers eerlijker als Eujebius? In fuiken geval, feydhy, duydde
3, Kerk de gevoelens van hare trouwe dienaars liever ten goede , dan dat
3, fe derfelver woorden nauwkeurig opweegd , en uytpluyft , waar door
3, dan de onnofele niet befwaard, nog de fchuldige verongelijkt word.
Onder de latere Schrijvers heeft niemand fo hard van hem gefproken als
Baromusy die fijne lefers de ruymte van allerley faken hebbende opge-
dift, als een vyand op hem aanvalt, en alle gelegentheden opfoekt omgaronjhem fodanig te berifpen en te befpotten, dat men niet wel kan feggen ,

vyandig te
ot hy daar m meer onbefchaafdheyt dan ondankbaarheyt betoond • doef^^^^^^*
dat loude Baromus beter te vergeven zijn , indien hy tot fodanigefcher-

''

pe woorden door de liefde tot de waarheyt, en iever voor defelve was
^ngeiet: maar ik vrees dat'er iets anders was, dat hem fo vinnig tegen '••'^en

Eujebtus deed uytvarenj te weten, dat, naar deffelfs feggen, Conjtan^'''^^''''^'

ttnus de Groote , h iet lang voor fijn dood te Nicomedien gedoopt is,
waar door dan de Kerk van Romen van die eer , en , daar het meer op
aankomt

, van die groote giften en ongemeene voorregten en vryheden,
die men van hem aan die Kerk ten tijde fijnes doops feyd gegeven te
^ijn, ontfet word. Dit was het dat dien Cardinaal (;/) fo oploopend te-
gen Eufebius maakte, en waarom hy hem fo hatelijk befchreef, hem
den naam van een Ariaan en bedrieger gaf, en voorgeeft dat hyfig fo-
danig ten gevalle van den Ariaanfchen Keyfer G?7^^»^/«j geveynfd had.
^aar laat ons eens nader ondertaften , op wat grond hy fo grooten op- onderfoek
het tegen Eufebius m:x^\a. Ten tijde van Eufebius flond'er niemand
van fijn order fo wel te Hoof als hy : dus was hy naaft by de hand

,

om te weten wat aan het Hof gefchiedde , en , naar alle waarfchijnlijk-
heyt,,ecn van de aanfienlijkfte der te Hoofgeroepene BifTchoppen: uyt

J^^Jj;"^";^
öien hoofde konde hy fo nauwkeurig alle de omftandigheden , en de doop van

woorden felfs van den ftervenden Keyfer verhalen, en den nakomelingen
m gefchrifte nalaten. En genomen hy had fuiken verhaal willen verfin-
nen, het kan niet bevat worden, dat een man van bekende godvrugtig-

P 2 heyt

^^)f'ide loc. Chat. ap. Valef. interTejlim. Vett, {m) Eplfi. 3 . ad Epifc. Ifir. c. ii. CertciL

5.C0/. i>3c^. p^ide Baron. adann. 3 24 Num.^T^ . crfeqq.
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iï6 HETLEVENVAN
Diebe- heyt en wijsheyt fulks foude hebben in het ligt gegeven, wanneer dc
w«^d f^ak nog in vcrfcher geheugenis was , en fo veele mannen van gefag en
^'"^^

* aanfien dat fouden hebben konnen tegenfpreeken. Maar behalven alle

defe bedenkingen heeft hy de oiidheyt aan fijn fijde: want om geen by-
fonderc Schrijvers op te halen, de regtfinnige Biflchoppen^ niet veel

meer dan twintig jaren na die tijd te Ariminum vergaderd , getuygen
het felve in hunnen brief aan Conftanttus{o) ^ feggende, T>2xConJiantt-

mts^ faliger gedagtenis, gedoopt zijnde, naar die ftaat van ruft en vrede,

die voor hem was weg gelegd , is henen gegaan. Baronms met dit

getuygenis ongemeen verlegen, fnijd defe knoop, in plaats van te ont-

knoopen, midden door, en geeft voor, dat hier in een valsheyt en be-

drog gepleegd is , verwaandelijk feggende (en beloovende de faak tc

willen opgeven, indien hy het niet bewees} dat die brief(hoewel hyfc
erkend, gelijk als fe in Socrates y Sozomenus enTheo^oretus voorkomt)
in dien deele vervalft,en in plaats van Conftans .Confianttnus gefteld is:

dit bewijfd hy ('t welk noodfakelijk na fo grooten ophef kragtig en

gewigtig zijn moeft) uyt het affchrift van die Synodalen brief, fo alsfe

by Athanafms gevonden word. Hy heeft wel in fo verre gelijk, dat het fo in

de Latijnfcheoverfetting van dien brief gelefen word, dog hy foude ^ fo

hy maar den Griekfchen brief felfs ingefien had (/>) , wel haaft gemerkt
hebben ^ dat hy fig over die vond en uytvlugt niet feer te verblijden had,
gemerkt aldaar, gelijk ook in alle de andere affchriften van dien brief,

en felfs in het eerfte ontwerp , 't welk wy by den H. Hilarhis vinden,

niet Qonftans maar Conftantïnus ftaat. Ik fal nu niet ophalen, dat die

brief onwederfpreekelijk op Conftanthms de Groote moet geduyd wor-i

den. Men foude fig verbeelden, dat fy om een faak, daar hun Kerk,
fo fe feggen , fo merkelijk veel aan gelegen is ^ ftaande te houden , niet

alleen veel grond hebben moeften , om de getuygeniflen , die hen tegen
gaan , te ontfenuwen , maar ook met kragtige en ftellige blijken en ge-
tuygeniflen voorfien zijn: maar als het al om komt, fo heeft al hun
voorgeven geen ander grond, dan de beufelagtige vertelling van t^/'/jy^yFfr»

die egter nog grond nog ftut heeft , om deflelfs voorgeven te onder-
fchragen. Ik foude hier konnen byvoegen , dat die doop van Conftan-

i'mus ter gemelder plaats , rond uyt te Romen is ftaande gehouden van
geleerde en aanfienlijke Mannen , byfonder van den Jefuït Halloix {^cf)^

en den Orateur CHorintis (r) ; hoewel de laatfte , door het vrymoedig
voorftel Van fijn gevoelen, in defen figfelven geen kleyn misnoegen van
het Roomfche Hof op den hals haalde. Maar ik keere weder tot Eu-

•^^"'fibius-^^^^^'^"
Ik twijfel niet , of al het geen in fijne fchriften bekommerlijk

behoord voorkomt , en felfs daar 't meeft op te feggen valt , foude konnen wor-
opgevitte (Jen ingefchikt, indien men maar defelve opnam met fuiken opregtig-
wortiöi).

j^gyj. opcnhertighey t , als men ontrent alle Schrijvers van verfchillen

fchuldig is te doen j indien men maar de redeneeringen ontrent fulkc

verborgene en onbevattelijke befpicgelingen niet te nauw uytpluysde
5

indien men maar aan fijne uytdrukkingen die goedheyt betoonde
, datfe

wierden bevat naar die regelen en onderfcheydingen , welke alle wijfe en
geleerde Mannen in het verklaren van de leere der Drie-eenigheyt , de
perfoonlijke vereeniging, en diergelijke grondeloofe en onbegrijpelijke

verborgcntheden hebben goed gekeurd j en indien maar fijne duyfterc

cn gevaarlijke manieren van fpreekcn met andere van hem , die regtfin-

nig

(fi) Ap.SocrJtb.z.c.-^';.p.i-^6.Sozom.ltb.^.c.ï2.p. ^66.Theodor. lib. ±. c. 18. ƒ7.98.

{p) Vide Athan. Epift. de Sjnod. Arim. Cr Seleuc.p. 676. {q) Epift, ad Morin. i»t<r

Morin. Epift. 3 3 1 7 1 . (r) ride vit. J. Morin.p. 1 2, 1
3

.



E U S E B I U S. lij
nig en onopfprakelijk zijn , vergeleken wierden : dog wanneer men'er
dus niet mede handeld , moet ik bekennen , dat veele derfclyen geen
nauwkeurige toetfe fouden konnen doorftaan.

Eufebius werken.

Onvervaljie.

De Prxparatione Euaneelica Lib.

XV.
De Demonftrationc Euangelica

Lib. XX.

Vtn die 20. zijneermaar 10. overig.

Contra Hieroclem Liber.

Contra Marcellum Lib. IL
De Ecclefiaftica Theologia Lib. IIL
Chronicon.

Hiftorise Ecclefiafticx Lib. X.
De Martyribus Palaeftin^c liber fin*

gularis.

De vita Conftantini Lib. IV.
Oratio de laudibus Conftantini,

De locis Hebraicis.

Epiftola ad Cacfarienfes de fide Ni-
ca^na.

Vermijle.

De Pr^parat. Ecclefiaftica Lib.-.
De Demonftratione Ecclefiaftica

Lib.

—

Contra Porphyrium Lib. XXX.
Ad Stephanum de Euangeliorum

diflbnantia.

iiêp} ©go4)«v«*? Lib. V.
In Pfalmos CL. Commentatii.
In Efaiam Commentariorum Lib.
XV.

n«f} Tomwv 'Ovojw«T«v Lib. L

Apologioe pro Origene Lib. VL
De vita Pamphili Lib. III.

Antiquorum Martyriorum Colled
Lib. XL

Defcriptio Bafilicx Hierofolymi*
tance.

De Fefto Pafchali Liber.

'K^X'^ioKoyl» feu oi^x,°^ioKcyiKyi l<;a^U.

Cujus fragmenta duo extant apud
Anaftafium Sinaitam.

Libri ejus ad Marinum fsepius ci-

tantur ab eodem Anaftafio.

Twijfelagtige , ofliever valfcbe.

De fide adv. Sabellium Lib. IL
De Refiirre£bione liber unus.

De Refiirredione& Afcenfione Do-
mini.

De Incorporali &: invifibili Deo.
Dc Incorporali.

De Incorporali Anima.
Dc Spirituali cogitatii hominis.

Quod Deus Pater incorporalis eft.

De eodem.

Deeo, quod dicit Dominus, non

veni pacem^ &c.

De Mandato Domini , quod dico

vobis in aure^ &c.

De operibus bonis Sc malis.

De operibus bonis ex Epift. II. ad

Corinth.

Hac omnia Latine tantum edidit

J. Sirniondus. Tarif 164.^.

Eynde van leven van den H. Eusebius van Cefarcèn,

\
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HET LEVEN
VAN DEN

H. ATHANASIUS
BISSCHOP van ALEXANDRIEN.

Eerste Afdeeling.

Van Athanapus geboorte af tot de eerfte veroordeeling

van Arius in de Synode van Alexandrien.

INHOUD.
Alexandrien was fijn gehoorte-flaats. "De treffelijkheyt van dieplaats,
Hy nog een kind zijnde, /peeld den Bijfchop en bediend den doop, fVat
Jorg voor fijn opvoeding gedragen is. Hy word gefield onder V opfigt
van Petrus Bijfchop van die ftad. Verwijdering tujjchen Petrus en
Meletius onder de Dioclctiaanfchc vervolging. ''De opkomft en aan^
leyding tot de Meletiaanfche Jcheuring. Arius , wie hy was. Hield
het met Meletius. Hoe lang Achillas Bijfchop was van Alexan-
drien. Tegen ^2inóiim word bewefen:, dat defi de Aria^infchcAchiWas
niet was. In deffelfs plaats quam Alexander , waar over Anus
misnoegd was. T)e gelegentheyt , by welke Arms fijne godloofe gron-
den opgafj word ver/cheydentlijk verhaald. Anus gronden worden
uyt het geen van fijne fchriften nog overig is , opgehaald. Sijne be-
vatting had waarfchijnlijk haaren oorfprongk uyt de fchoolen van de
ontaarde Platoniften. Sijn iever om fijn leer voort te Jetten

, by-

fi)nder door middel van vrouws-perfoonen, Hy wordveroordeelddoor
een Synode te Alexandrien.

Degeie- I. ^^^^J^^^^cxandricn Was gelegen in een vermakelijke lands-

f^n TOffl^52t^^)\
^""^

'
^" Mdere en gefonde lugt , niet

xaodricn. f^^^ ^'^'"''^
, of wefter Canaal van dert Nïjl;

had Pharus aan de cene fijde als een voorwal , en
aan de andere fijde het Mareotifch meyr. Defe Had

_ _ was
,
fo lang het geflagt der •T'ro/öwm/ duurde 5 de

verblijf-plaats der Koningen van Egypten, en naderhand, wanneer het
Rijk onder de heerfchappy der Romeynen gebragt was , de hoofdftad

van Egypten , en de fit-plaats van den Keyferlijken Stadhouder. Be-
roemd was fe niet fo feerdoor de grootheyt van deflelfs Stigter ,als wel,

daar fe trots op was, door haar koftelijken koop-handel, toevloed van
alle natiën, roem van hare fchoolen ^ geleerdheyt en uytftekendhcyt van
deffelfs hoge Leeraars (waar in fc Romen te boven ging) en geen min-

Atharafius
^^^"^ Athcncu felfs had. Het vermeerderd haren luyfter niet

weynig , dat fe de geboorte plaats geweeft is , fo van verfcheydene door
hun godvrugtigheyt cn geleerdheyt vermaarde Vaders, als van Athana-
Jïus-, een man, die in de Kerkelijke Hiftorien ten vollen vermaard is:

want

:boren.







I Afdeel. D E N H. A T H A N A S I U S. 119
want hier wierd hy gebooren ontrent het eyndc van de derde eeuw ^waaneer «>
gelijk klaarlijkuytverfcheyden plaatfen en uytbreydingen van lijn leven
at re nemen is. Sijne Ouders (hoewel hunne namen niet uytgedrukt en
allo onbekend zijn) feyd men(ö) muntten in godfahgheyt cn deugd
uyt^ en heten niemand na als defen foon, als of den hemel voor hadvaawi«a;
nem den eenigen erfgenaam tc maken , fo van hun goed als van hunne god-
lahgheyt. Terwijl hy nog jong ^ en binnens huys opgevoed wierd, ge-
beurde iets ("indien het anders waar is), dat wy hier niet kennen over^
Itappen , te weten :

II. De Kerk v^n Alexandrien hield een jaarlijkfchegedagtenis van deGel^genfci
marfehfatie van hunnen laatften BifTchop Tetrus (b), die onder de Diocle ''«^r^S^

'

tiaanfehc vervolging was omgekomen, xyllexander onlangs op den Tofeca''^'
tiillchoppelijken ftoel aldaar gefet, vierde, volgens gewoonte , dien Jongen
aag. Na het voltrekken van de gewoone plegtelijkheden keerde hy naar
lijn huys, gelegen aan de zee-kant, hebbende de C/^r^/> tot het mid- BSp.<fn
dagmaal by hem genoodigd. Hier zijnde

, fag hy , terwijl hy fijne
gaften verwagrte, en uyt een venfter keek, geen onvermakelijke vertoo.
ning. Len gefelfchap van Jongens, fpeelende aan den oever der zee

,

nam voor een Kerkelijk genoodfchap tc vertoonen. ^thanafius , waar-
ichijnhjk de bequaamlle en oudfte, droeg fig als BilTchop; fommige
waren Ouderlingen, andere Diakenen, andere quamen voor als Gz/?-
chumemQnCompetenten

, die in de Kerke, volgens de Kerk-gewoontens
verfogten ingelijft te worden. Dit kinder-fpel behaagde dus verre den
Biflchop K^kxander^ maar als hy fag, dat die Jongens begonden tc
doen 't geen t'eenemaal na de heylige en plcgtelijke Kerk-feden, als
ook de geheymfte verborgentheden van den godsdienft geleek, fond
Hy eenigc van fijn Clergie , die ondertufi'chen gekomen waren, na hen
toe, om te vernemen wat fy met dat alles voor hadden. De kinderen

teTnr^
^ tuffchenkomen verbaaft , begonden ^t geen fy gedaan hadden

vorperd'" d ? "^^^^ g^^^^" ^P^^l haddenvoor gehad: dog op nader aandrmgen bekenden wat'er in hunkindfchc
vertooning gefchied was, en byfonder dat Athanajius fig als BifTchop
gedragen, en verfcheyden kinderen gedoopt had, die, te voren niet
gedoopt zijnde

, hem waren voorgefteld. Dit berigt deed hem na- Watdaarop
oer onderfoeken

, hoe dat alles was toegegaan , en byfonder of'er de ge- '^^^S'^^'

woone vragen en antwoorden waren gebruyktj tot befcheyd kreeg hy,
dat al les net na Kerk-gewoontc en order gedaan was •, waar op hy met raad
van lijn Clergie befloot, dat de fo in^^ewyde kinderen niet herdoopt,

\T
de Kerke volkomentlijk fouden worden mge-

7 ?• vervolgens ontbood hy de Ouders van Athanajius, en van de

h dH*"^'
"^^^^ fpeelende de plaats der Kerkelijke (Clergie) bekleed

dar r
ernftig belafte hunne kinderen fodanig op te voeden,

tot die bediening en dat ampt, welk fy in fpel fig aangematigd had-
fi) mogten bequaam worden. Gevolgelijk wierd Athanafms by mee-

di?
^" ^P^'^"ders, die hem in alle mcnfchelijke wetenfchappen en ftu- llZt^

den" R^rrT'^'^'^^"
ï<onden, befteld^ en dus van fijne Ouders gebragt bybc^or^ie-

oilichop, die hem in fijn huys nam, gcbruykts tot fijn geheym-""^'
c rijver, om voor hem te lefen en te fchrijven, en^ meerder-jarig ge-
Worden zijnde^ hem tot Diaken aanftelde, en eyndelijk^ uyt aanmer-
'ing van fijn fedig en doordringend verftand, en van fijnen crnftigen cn

op-
Vit. Manaf.Gr. Ut. Oper.ejns Tom. z.p. 518. (h) Ruffin. Hiji.2ccl.lih \.c. 14.

r-^io. Socr.lib.i.c.ii.p.AA. Soz,om.lib.z.c.i7.P-c^66. Ath. sp. Pkot.Cod.ZK^.eol,
nt.^than4J,f,prl ^ ^
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I20 H E T L E V E N V A N
opregten ievcr, gcbruykte(f) in fijn gcheymfteraad-plegingcnj figvan

deflelfs hulp in de gewigtigfte {;iken en vedchillen bediende, en hem
Streed ^^p- j^^^^jg fj^^-^ j^a het Concilie van Niceën , alwaar hy lig door fijne tegen-

Arius!^*^" ftand van j^r'ms , gelijk ook naderhand in het redeneeren tegen die van
j^rius aanhang waren, betoonde een dapper en bequaam voorvegter

Yron\
voor de algemcene waarheyt te zijn. Tot beter verftand hier van , als

van Arius zijnde het voornaamfte, dat in Athanajïus leven voorkomt, fiiUen wy

wordT
vryheyt nemen , om een wcynig te rug te treden, endiefaakuytdeii

gehaaidf" grond op te halen.

eciegcQt- III. In het jaar onfes Heeren CCC, of ten hoogften *s jaars te vo-

ÏShil" ' wierd Tetrus , in plaats van den overledenen Theonas , Biflchop

tuffchcn van Alexandrien. Nauwlijks had hy drie jaren die plaats met ruft be-

Mcietius"
' wierd door de T>iocletiaanfche vervolging overval-

*
' len 5 en hy , nevens vccle andere mannen van ftaat en aanfien , gevat , en

in de gevangkenis geworpen : onder defe was Meletius , Biflchop van Ly-
cus inThebais, een Man, naaft ?^<?/r/^f deaanfienlijkfteenvermogenfte,

cn onder hem de Algemeene Beftierder van alle Kerkelijke voorvallen.

De ftrengheyt van die vervolging ( immers fo verhaald het Efipha-
nim \d~\ , hoewel hy niets foflordig als de fake van Meletius en Arius
verhaald , en daar in ophaald dingen , die met andere Schrijvers van die
felve tijd niet wel konnen worden over-een gebragt) deédveele, en
wel menfchen van allerley rang en ftaat het geloove verfaken , en dc
Heydenfche plegtelijkheden involgen i die j naderhand berouw hebbende,
van de Confefforcn en Martelaren in hun gevangkenis vergiffenis, cn
weder-aanneming tot den vreede en gemecnfchap met de Kerk verfog-

ten. Meletius en andere konden hier geenfms toe vcrftaan , en fcy-

dCj datj wanneer iemand tot afgodery vervallen, by fijn terugkomen
fo gemakkelijk weder wierd aangenomen j de deur, om van het Chri-
ften Geloof af te vallen , geopend wierd. Tetrm 5 als een algemeene va-

der j was over der fodanigen toeftand gevoelig en bewogen , en helde tot

een fagter behandeling j te weten, dat men een tijd tot boet-doening
gefteld hebbende ^ defelvc na verloop van dien tot de gemeenfchap der
Kerke weder behoorde aan te nemen , op dat men geen verdrukking

deed tot hun verdrukking , of hen tot een wanhopigen uytflag dreef,

om geheel en voor altoos het Chriftendom te verfaken : dog , als hy het

nog door redenen , nog door fmeekingen konde doordringen
, hing hy

fijn mantel op in de gevangkenis, en riep uyt, 2)/> het met my hou-
den , komen by my , en die het met CMeletius houden , by hem > waar op
eenige weynige Biflchoppen en andere by hem overquamen, en het

Scheuring grootfte gedeelte by Meletius bleef Dit deed het verfchil fodanig uyt-

oSS ^^''^^'^ ->
malkanderen affcheydde , en d'ecne party fo

®° wel als de andere hare byfondere vergaderingen tot den godsdienft hield.

Maar het was niet lang daar na , dat Meletius door fwakgeloovigheyt
overgehaald , om den afgoden te offeren , die gunft ^ die hy andere fo

ftreng geweygerd had, felfs verfoeken moeft. Ik beken, Epipha-
nius (diebuyten twijfel defe faak uyt de aantekening der Meletianen na

alle waarfchijnlijkheyt in hun opftel vry eenfljdig , heeft overgefchre-

ven) van datlaatfte geen gewag maakt: cgter is het waar, dat een veel

beter fchrijver , ik meen felfs Athanafius {e) , dat niet alleen verhaald^
maar daar by fegt , dat Tetrus hem om del^ en eenige andere misflagcn
(ik gis, om fijnp fcheurfieke handelingen) daar van hy overtuygd wierd,

in

(i) Vide Athan. jipol. i.p.<^ 54.D. er GeUf Cjz,.Hifi,Conc. Nicen. Uh.z .c,\i. col. 1 72 .C
{d) Adv, Mekt. Harejfl ^i.p. ^06. {() Apol. i.p. 60^. Soer. lib. i. c. C.p. 14.
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^" gemeene verfameling van BifTchoppen van fijn ampt en bediening
at etre: immers het qiiam hier op uyt, dat Ternis de kroon des mar-
telaarlchaps ontfing, cn Me/eth/s

, uyt de gevangkenis geraakt
,
figfelven

ae magt cn agtbaarheyt van een Biflchop aanmatigde , alom waar hy
quam Biüchoppen, Ouderlingen en Diakenen aanftelde. Kerken voor
die van lijnen aanhang waren opende^ en met andere weygerde kerkelijke
gemecnfchap te houden: elke party maakte haar vergadering door een
opfchrift boven haar Kerk-deur kenbaar: die het met Tefr^/s hielden,
en de oude Kerken in hadden, gaven fig de naam van Algemeene
Kerk ; en die van C^leletius aanhang benaamden fig de Kerk der Mar-
telaars. Defe fcheuring had haren aanvang in het jaar onfes Heeren
CCCVI. Geduurende defelve deed CMeletïus niet anders, danfpotter-
nyen en verwijt-woorden tegen Tetrus en deiTelfs navolgers uytbraken,
en over het ongelijk, hem door defelve aangedaan, te klagen. Wat over 't Concilie
nem, en die van fijnen aanhang in het Synode van Niceén gevonnifd r'"^/'^"
as, en hoe fy tegen Athanafius fig opftelden en t'famen verbonden , ful- over ge"
len wy naderhand gewaar worden. vonnifij.

IV^ Onder andere, die fig in de Meletiaanfche fcheuring mengden AriusworJ
wasƒr/7/j, de loon van Amonhis , van geboorte een Lybier ruvt welk
landfchap veele wanfchepfels en andere onnatuurlijke dinVen voort qua-
men), maar naar het feggen van ThotmsCf) en andere , een Alexandri-
nerj een verftandig, dog wifpeltuurig Man, die een woelenden en on-
gerultigen geefl had, dog alles met een fchijn van heyligheyt bedekteHy wierd, de Meletiaanfche party verlaten hebbende C^), y^nTetrusViovA DiV
tot Diaken aangefteld, maar naderhand, als hy des BifTchops flrenee'''"'
handeling tegen C^leleüus niet wilde goed keuren , verworpen en uyt daar naaf-

i ^Au I^'f'^^^"-
^let lang voor het martelaarfchap van Tetrus^^'^''

hield hy fterk aan, om in fjjn ampt herfleld te worden^ dog
, Petrus wil-üie den inborft van defen Man te wel kende, luyfterde daar met na,dehemniet

en lo men de befchrijving van fijn martelaarfchap
, die vrv oud is ,gelooven mag, het was hem uytdrukkelijk verboden door een her^elfcl w

l"
onfe Hee/verfcheen' in de gedaante van eenfdV^^^^^jongman met een helder blinkend gelaat, bekleed meteen Unnen kleed,

dat van boven tot beneden t^eenemaal verfcheurd was; die van den goe-
den biflchop gevraagd zijnde, Wie fijn kleed fo verfcheurd had? hem
antwoordde, luiks van Arius gedaan te zijn^ hem te gelijk beveelende
denlelven tot de gemeenfchap niet aan te nemen ^ en waarfchouwende

T k y T ^^"^^g verfogt, met te doen, maar in tegendeel fij-
ne Ouderlingen Acbil/as en Alexander , die fijne navolgers wefen fou-
aen

,
het lelye te vermanen. Des volgenden daags (/") quam een grooten

iieep van Ouderlingen en Diakenen (die tot fijne voorfpraken
eriogt had; tot hem in de gevangkenis, ernflig verfoekende dat ^r/^^j

«logt ontflagen en herfleld worden. Maar fo dra was de naam van A-
^nis met genoemd, of de Biflchop brak hunne woorden af, en feyde>
^^^rtus fil van de heerlijkheyt Gods in defe en de toekomende wereld
3. Wijven uytgeflooten, gelijk hy fclfs den Soon Gods van de heerlijk-
)jneyt en mede-wefentheyt des Vaders uytfluyt (hoewel hy dat toen

"av/"^^^'
^^^"^ S^"^^an had). Straks daar op nam hy A~

^<^\au^^ ^^-^-^^^/^^r ter fijdcn, maakte hen fijn geligte bekend , en
itelde hen voor het geen hem belafi: was. Tetrus gemartelifeerd zijn-

[Q] de.

^ Petri Gr.Lat.4C0mlef.eda p. 197. ey- ex iis Nicet. Thef. Orthod. Fid. lik. 5. c. t,
f' 437- Conf. ylnaftaf, Sinait, ^Ohy. f. 5./?. %6, (i) Ibtd. p. 193. o^'c.
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1^2 HET LEVEN V A N ï. Afdeel.

Aïhillasia de, quam Jchtllas ^ een der Ouderlingen van die Kerk, in fijn plaats j

Petrus een ftatig en godvrugtig Man , maar die wat bedaarder en gefeggelij-

meahl?° ^j"^ Voorfaat , waar van fig ^rius wift te bedienen, en op
ftcidhcm, betuygingen van fijn berouw met alleen weder aangenomen , maar rot

«a miakc Ouderling aangefteld wierd in eene der Kerken van Alexandrien , ge-

hcmOu- n2i2imdi Baucalis ^ die fijne forg wierd aanbevoolen , alfo hetde gewoon-

?f!v5' te van die plaats (/ê) was, dat elke Ouderling aldaar fijn eygen Kerk
had, daar hy het volk leerde en het Avondmaal bediende; felfs maak-

te hem Achiüas , indien men feker oud Schrijver (/) geloovcn mag,
Opfiender over dc Catechizecr-fchool te Alexandrien. Maar Jcbillas

Achilias leefde in die aanfienlijke ftaat niet lang j drie maanden feyd Epi-
ftcrft. fhanius j vijf feyd Gelafms Cyzicenus (n) j maar een korten tijd

feyd 7heodor€tus(o) y en fekerlijk 't kan ten langften niet meer als eeii

jaar geweeft zijn, waar binnen Nicephorus van Conftantinopelen fijn

Biflchoppelijke bediening bepaald. De Lefcr fal ondertufichen , geloof

ik, wel fien, dat geen de Schrijver van {^^^de Oofterfche Tijd-reke-

ning hier van fegt , meer naar drift , dan naar waarheyt fmaakt , dat God

Morton- Achilias fo fchielijk (hy fchrijft na den tijd van fes maanden) weg
derfchey, nam, om dat hy Arius fo onvoorfigtig weder had aangenomen. Ik kan

deïJIncin
^^^^ gelegentheyt niet nalaten aan te tekenen de onnofele, of liever

Ariaan- moetwillige misflag van feker nieuw Schrijver, die fig in fijn Hiftorifch

ehiiiM^
Verhaal een voorfpraak van de Arianen toond te zijn(^), wanneer hy

^ ' defen eerweerdigcn BifTchop meend defelve te zijn , die het met de A-
riaanfchc nieuwigheden hield, en dat als een ontwijfelbare waarheyt feker

fteldj om welk vaft tc maken , alfo hy wel fag dat Arius fijn gevoe-

len niet geuyt heeft , voor dat Alexander tot het Bisdom aldaar ver-

heven was j hy verder fegt , dat Alexander , Achilias afgefet en uytge-

"«^rorpen heeft. Een vermetel voorgeven ! Tot verfterking van dien brengt

hy cgter de minfte fchaduw van waarfchijnlijkheyt niet by j en geen

wonder, want het baarblijkelijk tegen 't verhaal van al de Schrijvers

dier tijd aanloopt , en van geen Schrijvers , mijnes wetens ^ gemeld

word , als alleen van den Arabifchen Hiftorie-fchrijver (r) , wiens ver-

haal, ten meerderen deele van andere oude Schrijvers verfchillende , te

beufelagtig en te onnofel is , dan dat'er eenig wijs man veel geloof aan

geven kan. Ik fal niet ophalen , dat Theodoretus (j-) dien Ariaanfchen

Achilias in geen hoger rang , dan van een Diaken plaatfl: ; maar geno-

men hy was nevens andere een Ouderling geweeft ^ 't is egter ongeloof-

lijk , dat men geen befcheyd foude hebben van fijn affetten , byfonder

in de lijft, daar hy als van Alexander veroordeeld, nevens Secundus ^xi

Theonas (die byfonder als gewefene Biflchoppen befchreven worden
[^J )

word opgeteld. Hier by komt, dat Athanafius onfen BilTchop noemd
den grooten Achilias {v) , een benaming, die hem van Athanafius niet

foude gegeven zijn , indien hy het met t^rius had gehouden , of iets

gedaan , waar door hy verdiend hadde van fijn BifTchoppelijke bedie-

ning te worden afgefet. Dog tc'grof is die dwaling, dan dat fe behoefd

wederlegd te worden.

Alextnder V. In plaats van Achilias qüam Alexander:, een man, die om fijn

komtin godvrügtighcyt , regtveerdigheyt, openhcrtigheyt , vriendelijkheyt, be-

leefd-

en Bpiphan. contr. Jrtan. haref. 6p. p. 311, Soz^om. nhi fupra p. j^z^. (/) Patric.

uirarf. lib. Ocean. dtB. in Sjnodic. Cr. Lm. k Pap. edit. p. 14. (/») Loc.cit.pag.

514- (») Hiflor. Conc. Nic. lib. i. c. i.col. 141. (0) Lib. i. c. i. p. 7. (p) Ap.
Combef. not. in AB. Petr. p. iz6. {q) Sand. Hifi. Eed. lib. i.p.S. (r) Eutych.

Annal. p, 541. Tow. i. (s) Lib, 1.^.4./?. 20. (t) Ap.Socr.lih. i,c.C.p. 10,

(v) Cm. Ari4n. Orat. i.p, 133
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leefdheyt tegen alle, en mildadigheyt aan den armen, van kerkelijke enpiaats^a*

wereldlijke fcer geagt was. Maar het is onmogelijk allen te behagen .-Aci^^'^as,

^rius had in die verkiefing van Alexander geen genoegen , en was t'on- waar over

vreden, dat een ander, dién hy dagt niet meerder te zijn als hy felfs
,
J^'^"'^*^'^;

.

hem wierd voorgetrokken. Hierom vatte hy , naar het gevoelen varicngde- "
*

meeft allef^), de eerfte gelegentheyt op, om ter fijden uyt tefpringen,^^"^^^.'^^'^

en fijne nieuwigheden in de Kerk in te voeren. Het is wel waar, denïuwighc'
Ariaanfche Hiftorie-fchrijver (^y) verhaald het heel anders 5 te weten , "
dat, wanneer by de verkiefing de meefte ftemmen op i^rïus vielen .fogt."*
hy uyt fedigheyt i^lexander de voorrang gaf, en die voor hem geftemd

*

hadden tot Alexander deed overgaan: dog dat is fo ftrijdig metdenon-HocAriu*
niftigen en hovaerdigen geeft van dien man, dat (in gevalle fulks al niet ''^^^l*'"

-

door Thiloflorgitts verhaal^ volgens fijn bekende eenfijdigheyt
, verdagt^^^''

was) deffelfs onwaarfchijnlijkheyt fig ten Vollen opdoet. Alexander
meld een tijd lang veel van Arius ^ die ondertulTchen by het waarne-
men van fijn dienft, in de hem aanbevolene ftads Kerk, fijne ketterfche
gedagten begon te opperen (2;), gelijk nevens hem Qollythus, Carpones

Sarmatas, OuderUngen van defe en geene Kerk in die felve ftad , niet
minder deeden, daar door dan het volk herwaards en derwaards geflin-
gerd

,
en door het voorftel d'een van defe en de ander van die leering

verlokt
, fig

,
naar den naam van hunnen Leeraar , CoUythianen , oiArianen,

of anders noemden. Van dat alles was^ feyd men, Alexander onkun-
dig, tot dat ^JMeletius (die wel fcheür-fiek in de pra£tijk,maar gefond
in het geloove was) hem fulks bekend maakte, en het fchielijk fteuyten
van dien verfogt

:
waar op Arius wierd ontboden , en over die faak on-

dervraagd, die fe ten cerften bekende, en ftaande wilde houden: dogWeikniet
ik hebreden te denken, dat fulks van de Meletianen^ totvoorftandvan^Pjj^^J^^.
hunnen Biflchop^ fo verteld, en van Epphanius overgenomen is. Hethaaid
IS ondertuflchen waar, dat men de eerfte aanleyding, by welke Artus^'''^'
hemfelven bloot gaf, niet op eene wijfe verhaald 3 en \ is waarfchiin-
iijklt

,
dat Anus, niet wetende Waar hy het tegen fijnen Biflchop fou-

de vmden, gelegentheyt gefögt heeft, om hem in ^t een en 'tander ftuk
iijner leere tegen te gaan : want als Alexander op fckeren tijd (a) , in
tegenwoordigheyt van fijne Ouderlingen, en andere die van den Ker-
Kehjken rang waren , van de Heylige Drie-eenigheyt wijd en breed ge-
redeneerd^ en onder andere gefegd had, dat'er in de Drieheyt een Een-
neyt was e. f v. , vatte Arius dat aanftonds op , en meende dat dc
iiifrchop dat op fijn Sabelliaanfch verftond, viel tot een regt ftrijdig

Wa^ over, en ging hem op defe wijfe vinnig tegen > Dat, indiende
Vader den Soon gegenereerd had, de Soon een begin moeft gehad heb-
ben van fijn beftaan, en dat'er dienvolgende een tijd geweeft was^ dat

f
"iet was, ert hy uyt niet moeft voortgekomen zijn. Het ver-

chil dus ongelukkig aangeheven zijnde, hield het de een met defe, en
andere met die> om welke onliift te ftillen, Alexander verfcheyden

-
e^gaderingen deed t'famen komen om defe faak te overwegen, en daar Hy wierd

hg t elkens vry gematigd droeg. Het was in een van defelve (indien
e geen niloftorgius (b) en Nicephoriis (c) daar van verhalen eenigen metfagt;

grond heeft), dat fekeren Alexander, bygenaamd b^J.^a.. de krom-'^^f^^
ruggige, een Ouderling van Alexandrien , niet konnende verdragen , dat Akxandcr;

Q. 2 men

^''^ '^^od.lib. l.c.z.p, 7. H^ref. Fah.lth.7.c.i.NicephJih.S.C,^.p.^:^2. (y) Pbi-
iojt, Hifl. Eccl.lib, I. c^-^.f. 468. (z,) Epiph. hdref. 6%. p. 307. Cr 69. p. 311.W Socrat. Ith. i. c. 5. «. 9. (b) Philoft. loc. at. (c) Niceph. lib. Z.cp.^t,^ Sq^

^^'l^b.l.c.i'^.p,^z6.
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men Arius hem fomtijds voortrok, tot laft van Arius inbragt, dat hy
nieuwigheden in het Geloove invoerde j waar tegen Alexander d'ecnen
d'ander verfogt de onderhanden hebbende Taak in foete en vriendelijke
redeneringen te wikken i 't welk gefchied zijnde, Alexander, na dat
hy het nu met defe ^ en dan met die , na dat fig de twiftredenen opde-
den, gebonden had, ten laatften tegen de leer, die Arius gedreven

*?-nsftffr ' vonnifde. Uy t dien hoofde is het , dat Qonftantinus de Groote (d)
in een brief, gefchreven aan Alexander en Arius ^ den eenen fo wel laakt
als den anderen > den eenen, om dathy den Ouderlingen fodanige nauw-
keurige en diepfinnige vragen had voorgcfteld, en de andere om dat hy
op faken ^ die men te voren niet gedagt had , had geantwoord , of, fo
men'er aan gedagt had , defelve door een eeuwig ftilfwijgcn had moeten
fmooren.

^u^tlll'
begonnen Hiftoriè vervolgen, niet t'onpas

Ariaoen. ^^j" J <ïat wy de ware gefchapenheyt van het v^rfchil met de Arianen
wat nader onderfoeken ,

en de Ariaanfche ftellingèa wat breeder opha-
len. Ik fal my niet fo feer bepalen aan het geen fijn aanhang , die men
als eenüjdig verdagt kan houden , verteld , als wel ophalen 't geen ons
uyt fijne eygen fchriften en brieven, die thans overgebleven zijn , blijkt,
't welk wy , fo veel de faak lijden "kan, met fijne eygene woorden ful-
len foeken voor te ftellen. Eerft dan, feydhy, dathy befchuldigd wierd
over het tegenfpreken van de volgende ftellingen (<?) , ,5 Dat God geweeft
3, is altijd, en dat fijn Soon geweeft is altijd} dat de Vader is geweeft
„van eeuwigheyt ^ en fo ook fijnen Soonj dat de Soon op een onbegrij-
^,pelijke wijfe nevens God beftaat , en cgter van eeuwigheyt geboren
5, ( gegenereerd ) is > dat God de Vader niet een oogcnblik , felfi de tijd
3, van een gedagre, eerder is als de Soon, en dat de Soon God felfs is.

Vervolgens verklaard hy , wat fijn gevoelen en grondftelling was te
weten , „ Dat de Soon niet is ongebooren nog eenigfins een gedeelte
„van den ongeboorenen > dat hy door en naar den raad en'tbefluyt Gods
„ voor alle tijden en eeuwen geweeft was de volmaakte God , de eenig-

„ geborene, en onveranderlijke} dat hy,eer hy geboren, gefchapen, ver-
„ ordonneerd , of gcgrondveft wierd , niet geweeft was } dat de Soon een
„ beginfel had , maar dat God geen beginfel altoos had , en dat hy dien-
„ volgende j naar fijn gevoelen, was voortgekomen uyt een ftaat van
„niets te zijn, doordien hy geen gedeelte was, nog van God, nogvan
„eenige reeds beftaande ftoftc} dat hy fprekende van God, die niet
„gegenereerd is(/)^ hem daar door onderfcheyden wil van die, die
„gegenereerd iS} dat hy, hem noemd fonder beginfel, tot onderfcheyd
„van hem die een beginfel heeft, en eeuwig, om te onderfcheyden van
„hem, die in de tijd een begin van fijn beftaan gehad heeft; dat hy,
„die fonder begin is, fijn Soon gefteld heeft tot een beginfel van al 't

„geen gefchapen is, en hem gemaakt en aangenomen tot fijnen Soon,
„die dog niets eygens had van het beftaan Gods, en hem niet gelijk,

„ nog eenwefig met hem was j dat God {g) niet altijd geweeft is een
3, Vader ^ maar dat'er een tijd geweeft is , dat hy alleenlijk God , en
„nogtans geen Vader waS} dat hy naderhand een Vader wierd ^ en de
„Soon niet altijd een Soon geweeft waS} dat alles uyt niet gemaakt,
„en alles gefchapen zijnde j het woord Gods ook uyt niet moeft ge-
» maakt zijn , en hy alfo niet was voor dat hy gemaakt wierd , en een

„be-
(^) y^;;. Eu[,h. de vit. Confi. lib. 2. c. 69. p. 474. (e) Epifl. ad Eufeb. Nicom.ap.Theod^

hb. i. c p. 2 1. (f) Excerpt, ex ArU Thalia ap. Athm, dt ^yn. Arim. Cr Se-
leuc.p. <J8i. (g) ld. contr, Arian. Orat. 2. p, 137.
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5) begin had^ wanneer hy gefchapcn wicrd, alfo'er een tijd was, dat

5j 'er niets was als God , en naderhand het Woord en Wijsheyt ; en dat

55 God ten laatften vaft gefteld hebbende ons te fcheppen , hy eenen

„ maakte ^ dien hy het Woord , de Soon , en de Wijsheyt noemde , dpor
35 welken hy ons fchiepj dat dc Soon(/jJ niet eygens heeft van de fub-

35 ftantie des Vaders , maar een werktuyg ^ en een fchepfel is dat
35 hy niet de ware God is, maar alleen door raede-deeling j en
,33 voor fo veel hy God gemaakt is dat'er is H) een Dric-eenigheyt ^ dog
^3 dat de perfoonen niet gelijk zijn in majefteyt j dat hun beftaan allen

,3 niet gemeen was ,
gemerkt de eene op een oncyndige wijfe heerlijker

33 is als de andere, en dat <le Vader, als zijnde fonder begin, tenaan-
33 fien van fijn wefen van den Soon onderfcheyden is^ dat de Vader is on-
3,ficnlijk, onuytfprekelijk, en onbevattelijk voorden Soon, en dat het
5,feker is 3 dat geen een begin heeft , de natuur en gelegentheyt vaii

33i't geen fonder begin is nooit ten vollen verftaan of bevatten kan dat
3,'er(^) drie beftaanlijkheden zijn 5 dat God, als de oorfaak van al-

,3 les, alleen fonder beginfel is, en dat de Soon is gegenereerd van-den

„ Vader buytcn de tijd, cn gemaakt en aangefteld voor de tijd , maar
i3dat hy niet geweeft is, eer hy gegenereerd wierd, en aIs fodanig al-

,)leenlijk een beftaan had met den Vader > dat hy niet eeuwig, niet

j3 gelijk-eeuwig 3 nog gebooren is nevens den Vader
,

nog het felve

,3wefen heeft met hem, gelijk fommige feggen, cn dus twee onge-
,3 genereerde beginfels ftellen 3 maar gelijk God is de eenigheyt , en
,3 het beginfel van alles, fo is hy voor die alle, en by gevolg voor
„den Soon. Uyt welk alles blijkt, wat do ftellingen van \^rius
waren ; te weten , „Dat God geweeft is , eer hy een Vader wasj
„dat hy geweeft is voor den Soon, niet alleen in order van de natuur,

», niaar ook van tijd dat dc Soon ^ hoewel van den Vader geboren

,

i,nict het felve welen ^ magt en heerlijkheyt als de Vader heeft > dat hy
3, niet voortgekomen is uyt fijn fubftantie, of deelagtig is aan delTcl/s
„natuur, ofbeftaat in fijn wefen^ maar t'eenemaal van hem verfchild
„in natuur en kragt, hoewel volkomelijk naar delTelfs gelijkenis gefor-

,3 meerd ^ gelijk Eufebim van Nicomedien defelve in fijnen brief aan Tau-
iylinusj, Biffchop van Tyrus j voorfteld(/)i dat het beftaan 3 dat hy van
,3eeuwigheyt heeft, is ^iXn^xn yjj\ |3i<Aiï, door den wil en raad van Gód^
,3dat hy God door inftelling is, voor fo verre als God hemeenige God-
„delijkheyt heeft mede-gedeeld j en dat hy is gemaakt, gefchapen, en

33 beveftigd 3 hoewel op een verhevener en verborgener wijfe , dan iets

33 dat gefchapen is. Vraagd men j waar van daan Jrius defe bevattin- Arius ont-

gen gehaald heeft? het komt my waarfchijnlijk voor 3 dat hy defelve j.^*^'"^*^!^"

ontleend heeft uyt de leerftukken van de mcimttTlatonifleny die toen de nieuwe

de fchoolen van Alexandrien de overhand hadden. Want hoewel Piatoniftcn.

^et oud gevoelen van der Platoniften Drie-eenigheyt (m) , fl:ellende drie

Goddelijke beftaanlijkheden (of felfsftandigheden)^ ^ciyMv, n« of ao-

^'s en v|.v:^^\ (het goede, 't verftand of 't woord, cn de fiel of geeft

^

alle eeuwig
, noodfakelijk beftaande ,

onverderflijk , en elk op fijne wij-

|f
oneyndig, hebbende een gemeene Godheyt (©«rov), hoewel, feg ik,

dat voorftel der Platoniften weynig, indien eenigfins^ diende voor dc
grondftellingcn van Arius -y

egter begonden de latere Platoniften , die

[Q 3] toen

\h) Ihid p. 141. j)g syn. ^rim. Seleuc uhi fupra, (h) Arii Epifi. A-
thm. ibid. p. 58z. (/) Ap. Theodor. lib. i . r. 6.p.^^. (w) De Platonicorum Trini-
t^tt videfts CUrif F/>. D. Cndworth plenijfimè (T doBijfmè dijfmntem lib^i.deSj^
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toen leefden , ten fpijt der Chriftenen ( welker gevoelen met het oude
van hunne Voorfaten vry na over-een quam ) 'tlatds oude leer in dit

ftuk tc verlaten , maakten van het onderfcheyd , en traps-wijfe onder-

,
fchikking, die de oude Platoniften tuflchen diefelfftandigheden hadden
gefteld 5 een feer groote verfcheydentheyt tuflchen d'een en d'ander , en ga-

ven byfonderlijk voor, dat die derde ^)^ö/?^7Zr of felfftandigheyt was

4.ü;t^ «yjtoVj©-, de fiel, die in de wereld is, welk alle fchepfelen hunne
ferm en werking geeft , waar door dan God en de fchepfelen vermengd,
of liever de Godheyt tot den rang der fchepfelen vernederd wierd.
rius nvL in de fchoolen van Alexandrien opgevoed, en van een vlug eii

fnedig verftand zijnde , vatte die notiones (kundigheden) op , bragt fc

op de Chriftelijke Drie-eenigheyt te pas, en begon tuflchen de eerfte cn
tweede perfoon ( want van de derde wierd thans nog niet gefproken ^
fo grooten onderfcheyd te ftellen , dat defelve klaar genoeg tot den rang

Snus^E
fchepfelen vernederd wierd, dog figfelven altijd onder dubbelfmni-

dleTcdcr" ge cn twijfelagtige uytdrukkingen verbergende. Tot dusdanige ftellin-

van p.Sa- gen had hy geen kleyne aanleyding door de gronden, die hy van L«-
wofitenus.

f^i^nus den Antiochier, 't zy onmiddelijk uyt fijn eygen mond^ \ zy
door een tweede hand , van den perfoon onfes gefegenden Saligmakers ,

had ingefogen : want die wilde , dat onfen Saligmaker niets anders dan
een bloot menfch is : een dwaling ^ die Lucïanus van Taulus van Sa-
mofaten had overgenomen. Dat nu Arius een van dat flag was, falons

Ariasfe- allenxkens klaarder en klaarder voorkomen.

dtn^Dgang^ VII. Dcfc godloofe cn fchadclijkc ftcllingen , die met mond
cn pen ftaande hield , wierden gratig aangenomen van menfchen , wel-
ker fielen in de waarheyt niet te wel beveftigd waren , gelijk dog de
menfchen van natuuren na nieuwe en nauwkeurige onderfoekingen cn

Hoehjrfc gevoelens hellen, en ten meerderen deele fig verwonderen over \ geen

v#wtfctt«.
"'^^ verftaan.L^r/W hebbende, 't geen hy begonnen had, voorgenomen

' te voltrekken , predikte («) daar in fijn Kerk ieverig van, en fl:rooide

dus fijne bevattingen onbekrompen onder het volk uyt, dog dat deed
hy niet alleen daar, maar hy ftrooide fijn vergif alom in alle openbare
t'lamenkomflen en t'famenfpraken , en , om immers alle middelen ^ gelijk

een fnoode Ketter;, ter hand te nemen, ging om indehuyfen, maakte,

door loofc inkruypingen , hemfelven eerlang een grooten aanhang onder*

het gemeene volk, en haalde op defe wijfe tot hem over(ö) feven hon-
derd vrouws-perfoonen , gewyde maagden , en kreeg ingang by de
Icydsmannen felfs , niet alleen van minder , maar ook van meerder rang,

cn dat niet alleen in Alexandrien , maar ook in Pentapolis , en de om-
Word na leggende Geweftcn. Dus wierd het hoog tijd, dat Alexander

, terwijle
veeie andè- vyaudigc mcnfch het onkruyd faayde , uyt fijn oogen fag

; hy had

«iddeS* rc-cis op het fagtfte en beleefdfte met die Man gehandeld^ en hem door
Aiexin- wijfcn raad en vriendelijke vermaningen gepoogd weder te regt te bren-

wnWde • "^^^ °P hardnekkigen Ketter niette winnen , en de
afgeftt. nood vereyfchte , dat hy door openbare befl:raffing aangetaft en afgefneden

wierd; tot dien eynde vergaderde Alexander(^f) een Synode te Ale-

xandrien ^ werwaards hy alle de Biflchoppen van fijn Kerk-gebied be-

fchreef, alwaar fijn faak onderfogt, fijn leer veroordeeld, hy van fijn

bediening afgefet ^ en nevens negen andere van fijnen aanhang uyt de
Kerk gefloten wierd.

(») Theod.lib,i.c.i.p.7. (o) EpiphM4rff 6^. p.j II, (p) Epiph.h^ef.óS.p.-^oj.

0*6^.p,-^iz.

TWE£DE



ÏI. Afdeel. DEN H. A T H A N A S I U S. iif

T W E E D.E A F D E E L I N G.

Van Arius cerftc veroordeeling tot het Concilie van Niccèn toe.

INHOUD.
poogdJijn faak fmakelijk te maken en fiaande te houden. Het kort

begrijp van Alexanders ^r/>/, Alexander Byzantium
over kms, de(felfs gronden, Meefiers, en veroordeeling. Eufebius'
Btjfchop van Nicomedien, een groot voorftander van Anus. Vand^
Collucianiften, wie die waren:, en waaromfo genoemd. Anus klaazdh Eufebius door een brtef\ die voor hem fchreef. De Synode van
^it\vjnitnj>reekt voor hem. Hy word van de Paleftijnfche Bijfchop^
pen weder aangenomen

; dog ten tweedenmaal te Alexandrien ver^
oordeeld. Alexanders circulairen (rondom gefinden^ brief overJijne
regtsplegmgen tegen Arius. "De quade gevolgen van alle defe verfihil^
len. Anus vlugt in Paleftina, en word aldaar , <i^elijk ook te Nico-
tnedien aangenomen. Hy pogt Jig met fijn eygen BiJfchoPpen te wr-
joenen. Conftantinus ts over die verdeeldheden in de Kerk bekom^
tnerd. Hy fchrijft daar over aan Alexander ^« Arius. HyfendVLo^
lius naar Alexandrien i die hier in niet gebruykt wierd als een Legatus
of afgefbndene van den Taus , welk tegen Bzronius bewefen word]
die hmd een Synode te Alexandrien, dog defelve was van geen goek

t JiR'^us, door het openbaar vonnis in 't onderfpit geraakt, gaf eg- Arius

A '/^I •'^ "^^^ "^P' ^"^aragtervolgde defelve met meerder kraet T'ü r t

te^^l^
meer konde doen, fette hy(^) door heymelijke en befek-

f'inÏS H %P-vergadenngen aan voor die van
fijnen aanhang

. mengde fig in alle gefelfchappen f maakte alom gele-
gentheyt om van fijn faak te fpreeken , liep de ftad en het land op en
neder, en vervulde alle plaatfen met fijn gefchreeuw tegen Alexander
en het Synodaal vonnis. Selfs de vrouw-lieden ^ die hy tot fijn party
nad overgehaald^ liepen onbefchaamdelijk de ftraten en gemeene wegenop en neder

, om op alle hoeken van hem te fpreken , fijn faak voor te
itaan

, en elk tot fijn belang aan te manen. Sommige van haar ontfagen
"g niet by de openbare Vierfchaar Regt te verfoeken, en te vorderen,
at men kennis van Artm faak nemen, en het gevelde vonnis intrekken

«logt, en dus den bedaagden en eerweerdigen Bifichop alle bedenkelij-

te
veroorfaken. Door defe en diergelijke konftjens won hy

VOO ^^^^ grond j en wierd dagelijks ftcrker, terwijl hy met goeden

fiin
die troubele of onklare wateren vifl:e: buyten-af hield hy Maakt fiiti

aan r
^^^^ geduurige brieven en fendelingen fiaande

j hy fchreef

iïen^ A^i^^"
<ier beroemdftc en voornaamfte Bifichoppen inhetOo- venalcm.

n, en Itelde hen fijne bevattingen fodanig voor, en gaf 'er fuiken fchijn^^n-Mk.
an, dat fommige van hen fig opentlijk voor hem verklaarden^ enmeeft
ie lig tot een vrede en veribening tuflchen Alexander en Aritis te ma-

Ken aanbooden, welk het eenigfte was dat Arius verfogt. Hier door
^^^^%^lexander genoodfaakt 't geen hy tot nog toe gefmoord en te

tU]^
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Waarom rug geliouden bad aan 't ligt te brengen ^ en de ware gefchapenheiyt;
Alexmdei geheelc f:iak den meeften BiiTchoppen van her ( Joden door ce-
daar over ^ , r Jii t^- i r ai i i->/vt
fchrijfc aan ichritte te Ontdekken, bijn briet aan Mexander ^ Biiiehop van Byzan-

?h'^" n
^'''^"^ (want, hoewel ik om eenige redenen daar door den Biflchopvan

ByMnJum.Theffalonica, die ook den naam van Alexanier had, verfbaan fou^
het was, gelijk Theodoretus vond uyt feyd, die van Byzantien) is nog

D'inhoud yoor handen (^J , waar in hy voor eerft klaagd en bejammerd; „Dat
brief. ^^Arius en fijnen aanhang met een quaad oogmerk en door boofemid-

„ delen een godloofekcttery in de Kerk opgebragt en ingevoerd had , eert

„leer j die de Godheyt van Gods Soon met min nadeelig was , als die

5, van Joden of Heydenen , die fy egter in hunne Iluyp-hoolen en by-
ajcenkomften dag en nagt ophaalden; en dat hy vervolgens hier mede
,>met vergenoegd j een openbare affcheyding en fcheiiring begon, waar
„toe fy de ongeregelde vroiiws-perfoonen , die fy hadden overgehaald

^

„gebruyktenj om door haar hun aanhang alom te vermeerderen, ja om
„felfs by de burgerlijke Overigheyt lijnent wegen te klagen. Hy
5, feyd, dat hy fe welj om dat fy hunne faken bedektelijk en looslijk

5, beleydden , ten eerften niet had ontdekt , maar egter daar na door een
„Synode veroordeeld, en hen uyt de gemeen fchap van de alo;emeene
„en regtfmnige Kerk uytgefloten had j waar tegen fy^ in plaafsvanfig
„dat vonnis te onderwerpen ^ fig alom verfpreyd hebbende, debuyten-
„landfche BifTchoppen fodanig door valsheyt en vleyery hadden weten
5, te bedriegen ^ dat fy veele brieven van voorfchrijving hadden verkre-

3) gen, en daar mede hun voordeel deeden, fo dat fe felfs by fommige,
„welker fchielijkheyt egter niet te prijfen was, tot de H. Gemeenfchap
5, waren toegelaten. Vervolgens vertoond hy de godloosheyt hunner
„ftellingen, aangaande de Goddelijke natuur ^ en het eeuwig beftaan

„des Soons Gods^ en uyt welke plaatfen der H. Schriftuur fy hun ge^
„voelen fogten ftaande te houden > waar op hy wijdloopig ,en niet min
„klaar als gepaft antwoord ^ en te gelijk de algemeene en regtfmnige
„leer in defen vaft ftelt. Van daar ftapt hy over tot het onderfoek^
„waar defe Man fijne gronden van ontleend had ^ en hy vertoond ^ daC
„defelve eerft van Ebion en Artemas uytgebroeyd^ door 'Paulus van
^^Samofaten j, en vervolgens door Lucianiis ^ Ouderling van Antiochien,

3, waren aangequeekt , welker aller droeffem Aritis , Achillas en andere
„hadden ingedronken, en naderhand uytgebraakt waar toe hy door de
„drie Syrifche Biflchoppen, (daar door hy Eitfebius van Cefareën,

5, Taulinus van Tyrus , en Theodotus van Laodicea verftaat } welker han^

„ deling hy nader wenfcht overwogen en onderfogt te worden ^ niet

„ weynig was aangemoedigd. Hy feyde hem niet vreemd voor te ko-
„men^ dat fy, hebbende fo onbelchaamd derven aanvallen op den So-
„ nc Gods en hem berooven van fijn Godheyt , niet gefchroomd hadden
„te lagchen, te fchimpen en te fpotten met hem en die van fijn gev^oe-

„ len waren , en defelve te befchrijven als een deel onwetende en onge-

„ leerde menfchen , roemende ondertufTchen dat de wijshey t by hen al-

„ leen woonde , en van hen waarheden ontdekt waren , die in alle eeu-

„wen en by alle geflagten onbekend geweeft, en by niemand, dan al-

„leenby hen^ in gedagten gekomen waren-, 't welk hy uytkrijt als een

„fcer godloofe verwaandheyt ,
enonafmetelijkedwaasheyt, enbefchrijft

3) als een hovaardy, die van den duyvel was ontfteken, en fig door gee-

55 ne Goddelijke bewijfen uyt de Schriftuur ^ nog eenparige toeftemming
„van Biflchoppen in de leere C^r//?/ wilde laten beteugelen ^ en felfs

ïjde
(b) Af, Thesd. hc. fup. eitat.
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35 de godloosheyt van den duyvel , die niet een woord tot laftering van den
3, ^one Gods derfde voortbrengen, te boven ging. N a dat alles breyd hy fijn

35 geloof iiyt ontrent alle de groote artykelen des Geloofs, van God den
35 Vader, den Soon, en den H. Geeft, de eene algemcene en Apoftoli-
sjlcheKerk, en opftanding der dooden j hebbende tot een grond de leer
i, van onfen Heere Jejus Chripts , die waarlijk, en niet in fchijn ons
a^vleefch heeft aangenomen, van CMaria de Moeder Gods ( ©g^^j.
^ïxsi M«p/«0 geboren, en in de laatfte dagen der wereld nedero-ekomen
35 IS, om de fonden te verfoenen, zijnde gekruy ft, geftorven fdof^fon-
33 der vermindering en verkleyning van fijn Godheyt) opgedaan uyl: den
ijdooden, opgevaren ten hemel, en gefeten ter regterhanddermajeftevt
35 Gods. Dit IS, feyde hy, de leer die ik gepredikt en sjeleerd heb-
33 dit IS het Apoftolifch Geloof van de Kerk, waar voor hy crerecd was
33 fijn leven af te leggen, met betuyging, dat hy fig niet kïeunde aan
33 het tegenfpreken van ^rim en de fijne, als zijnde alle vyanden van
33 de waarheyt, waarom fy ook iiyt de Kerk waren uytgeüoten, in ge-
„volge van'PW/^uytfpraakin defen, M waar't dat -^y , ofeeiiEn-^el
33 uyt den hemel u een Euangelium verkondigden buyten hetucn wy u ver^

kondigt hebben
, die zy vervloekt. Ten laatften raad hy hem een wa-

33kend oog te houden over die onder fchijn van vrede en godvrugtig^
33 neyt alom fogten in te booren, en geen gehoor te geven aan die wel-
35 ke wettelijk van de gemeenfchap der Kerke waren afgefneden

, maar
33 dat hy dog door brieven fijne over-een ftemming met de Apoftolifche
3, leering wilde getuygen^ en goed keuren het geen hy tegen defe nieu^
„welingen had gedaan, gelijk veele andere in d'een en d'ander plaats
„reeds hadden gedaan, als hy uyt het opftel, welk hy hem door ^z.-
,,pon, hjn Diaken, toefond, foude konnen fien. Dit is het kort be-
grijp \^x\ Alexanders wijdloopigen brief; die wel eygentliikgefchreven

Xl'n% n'i? n i'^P
Byzantium maar, geli,k uyt vèrfcheyden

v j ^'^^ '"^^^'^ % ' met oo^meik, dat deLlfs
affi^^hnft ook den nabuurigen Biffchoppen, gelijk buyten twijfel ge!
fchied IS, mogt worden toegefonden. Insgelijks fchreef hy aan ï^kunaanver-
logomus (^c) Biflchop van 7\ntiochien, EuftathiusvanBeréèn , en ver-!^^^>'^=^«-
lchcyden andere

, ten getale van feventig brieven , die , nevens de antwoor^
den op defelve^ Zorgvuldig verfameld en bewaard wierden , gelijk ook
alle die van Anus en de fijne gefchreven waren, in byfondcre kaften
Wierden opgefloten, uyt alle welke de Schrijvers van die tijden hun ftof-

i^B^en, om 't geen'er in die eeuw voorviel te konnen opftellen.
11. De voornaamfte by welke Arius fijn heul fogt, was Eufebius^[(~ EufcMus

f^yP ^i^^^^icomedien, als zijnde het Hoofd en de Voorvegter van fijn "^"Z'^^-^ak. Defe was te voren Bifl-chop geweeft van Berytus in s'ynen, vL'^^v:'
waar hy verplaatft was naar Nicomedieuj alwaar deOofterfcheKeyfers^''°°°'
^nanshun Hof hielden, welk hem gelegentheyt gaf om fig by de
^TOte dienaars van Staat bevriend te maken, en aanjfien en magt te Hoof

verkrijgen. Hy was een man van veel bequaamheyt en o;eleerdheyt, ^'^^^^'^^J^*

w.^H^^\ r
^'P^'""'g doorfnuftelend verftand, maar wiens hoofd ge.^^"""'^'

IH L^^
was met die grond-fteUingen

, diet^nWnu laatftin de we-
reia naduytgeftooten. Tot beter verftand van dien moeten wy weten, dat

^
aulus van Samofaten

,
Biflchop van Antiochien

.
by het eyndigen van

Qe voorgaande eeuw, door een Synode, om eenige Ketterfche leerftuk-

af"r
^^^^^-cenigheyt, en den perfoon des Soons Gods rakende, was

gelet. Die ftellingen met eenige uytrekking en verandering derfdven

( s ^, [1^1 vat-
^ ^ '^'^•/'. 20. Epifh. uhifupr/, S^cr, lik i. c 6.p. 15.
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Byfonder vatte Lucianus , die insgelijks van Samofaten geboortig , cn thans

als een qq]^ Ouderling in de Kerk van Antiochien was, op , en dreef defelve
Lueunift.

ftijffmnig , dat hy figfelven veele jaren, den geheelen tijd van de drie

na malkanderen rcgeerende Biflchoppen (^d

j

, van de gemeenfchap der

Kerk onttrok j dog waarfchijnlijkft is het, dat hy ontrent het eynde van

fijn leven fijne dwalingen herroepen, en onder de laatfte vervolging het

martelaarfchap uytgeftaan heeft. Hy had veele difcipelen ^ welken hy
fijne dwalende gevoelens fodanig inboefemde^ dat fy fig in eenbroeder-

fchap verbonden (e) , en om hen van andere te onderfcheyden, met den naam
de maatfchappy van Lucianiflen , benaamden

, gelijk dan
A^ius in fijnen brief Eufebius dien naam geeft en niet t'onregt : want
Eufehius was een der voornaamfte leerlingen van L//f/^2////J" , wiens grond-

ftelhngen hy fo dapper voorfprak , dat hy'er fijn intereft aan waagde.
Inhoud van Het was uyt dien hoofde dat Ariiis in fekeren brief, door fijn vader

lan hcm'!''^^
^on'tus ovcrgebragt (ƒ ) , hem begroet als den aUergewenflen Heer , den

man Gods , dengetrouwen en regtfinntgen Eufebius , en figfelven beklaagd

over i_Alexanders ftrenge en onbillijke manier van handeling tegen hem,

om geen andere reden , dan dat hy de waarheyt verdedigde byfonder

dat hy alle weer tegen hem gedaan , en , om dat hy de ftellingen , die

hy niet konde aannemen , niet wilde ondertekenen j hem uyt de Kerk
geftooten had , en niet alleen hem , maar ook een anathema , een vloek
had uytgefproken tegen Eufebius van Qefare'èn, Theodotus, ^aulinus,

Gregoriusj en andere Bifixhoppen van het Ooften (niet dat Alexander

een van die , met name uytgedrukt en veroordeeld had , maar hy onder

, den algemeenen naam van vrienden en bevorderaars van de Ariaanfche

faak defelve verftond). Het befluyt was, dat hy fijn gunft verfogt, en
wenfchte dat hy dog wilde gedagtig zijn , in wat fwarigheythy door fijn

iever voor de waarheyt gewikkeld was. Eufebius ^ van felfs driftig ge-

noeg om de faak van Arms voor tefpreken , fchrcef, dus verfogt, meer

Eufebius als eens aan Alexander (g) ^ en ftelde hem inecfterlijk genoeg voor, dac

daarover
Artus van dien ban ontflaan, en tot de gemeenfchap weder aanne-

aanTiexan- nien foude, alfo fijne gevoelens gefond en regtfinnig waren : dit verge-

dcr, e.f.v. noegde hem niet, en daarom fchreef hy t'evens aan TauUnus Bifithop

van Tyrus (/:?), dien hy fijn ftilfwijgen en llofïigheyt verweet, en per-

fte om aan Alexander te fchrijven, in verwagting, dat fijn voorfpraak

Ariusver- veel by hem vermogen foude. Eyndelijk fiende, dat hy met al fijn

j^JjlJgj^^^""
fchrijven niet vorderde , befchreef hy een Synode (/) van de Bififchop-

nod^wederpen in het Landfchap van Bithynieuj die aan de BifiTchoppen van d'een
toelating, en d'ander kant door brieven verfogten ^ dat fe dog met Arius en de

fijne, als mannen, die gefond in het geloove waren , wilden communi-
ceeren^ en hun beft doen, om hem door Alexander weder te doenher-
flellen. Maar de godvrugtige Biflchop ftond vaft en onbeweeglijk ge-

lijk een rots, cn was doof ontrent hunner aller verfoek. Dit quam fo

dra niet ter ooren van Arius of hy fond aan de BifiTchoppen van Pa-

leftina d'een en de ander, die verfoeken fouden, dat hem, volgens hun
vonnis , de vryheyt mogt worden toegeftaan , om , als van ouds , fijne

vergaderingen te houden-, defe daar over t'famengekomen ^ ftonden fijn

verfoek toe ,
dog belafteden hem en de fijne fig ontrent hun eygen Bif-

fchop in behoorlijke eerbiedigheyt en onderdanigheyt te gedragen.

III. Artus

(d) Alex. EpiJ}. ad Theod. ubifttfr.f. 1 5. (e) Philofl. lib. r.cap. 14, 1 5.^.47^- (f)Ext.

^p. Theod. lib. i cap. 5. p. 20. ap. Epiphan. lec. citAto. {g) Socr. lib. i. c 6 p.

13, 14. {h) Ext. Epifl. éUThefid. tbid. c. ^, p. aa. (i) Sozom. lib. i. €ap. i^.p.
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r
^J.^:

^^'^^^-^^ op de brieven en de tuiïchenfpraak van fo veele eh aan-waarop
"eniijke mannen moedig , toonde fig allefins verwaander als te voren i^""'/"*"^roemde op fijne grooteverbinteniflen , en het groot getal van die van fijn

"

gevoelen waren ; vertoonde de brieven, die aan en voor hem gefchre-
ven waren

j ging geduiirig met het houden van fijne oproerige verc^ade-
nngen voort, en fprak van fijne tegenpartyen als een deel onnofele en
ongeleerde menfchen. Om nu die verwaandheyt tegen te gaan, vond ^- Een tweede
toW^-rnoodfakelijk, een tweede Synode tot Alexandrien t'famen te Synode te

roepen (immers 't is feker, dat die van de eerfte moet onderfcheyden dworden, gemerkt'er de eerftemaar tien, en de laatfte veertien veroordeel- oötóT
Ge, onder welke laatfte waren Secundus en Theonas Bifixhoppen inLv
bien, die tot de Ariaanfche party overgegaan zijnde , nevens defelveiijr'"^'
veroordeeld wierden.) In defe Synode waren ontrent honderd Bifithop-
pen uyt Egypten en Lybien, welke dien man en alle fijnen aanhang pleg-
telijk excommuniceerden, en hem verklarende van het algemeyn Geloof
te zijn afgevallen, van de Kerke ar//?iaffneeden. Hier op fiet het geen
ons Ep-tphamus{k) verhaald, dat t^rius na fijn eerfte vonnis een geruy-
men tijd tot Alexandrien geweeft zijnde, ten laatften gevat ^ engebragt
wierd «f ïMy^ov b> r-^ Trihu , of in de ftad tot verantwoording gefteld , over-
tuygd^ ^^ r/x,fpu)CT(^ 3.a5./v»,Tüs<, en door een openbare uytroeping ecbannen
wierd Dien uytflag maakte ^lexander fonder uytftel alom bekend , en
lchreef,gelijk hy te voren aan defen en genen Bifixhop gedaan had, een alge-
meener en circtilairen brief aan alle de Bifix:hoppen en Kerk-befl:ierders
daar in hy hen, als leden van het felveligchaamjverfogt over den toeftand
van fijn Kerk gevoelig te zijnC/). Wy fullen denfelven (als zijnde vryAi«anders
korter dan die aan Alexander gefchreven was^ en die den toeftand vanf-^'ï^'''"*

het toen-fwevende verfchil korter en klaarder vertoond) hier in lafl'en.

*

Aan onfe geliefde en eerweerdige Broederen, onfe Amptgenooten
in den dienft van de algemeene Kerk, wie en waar fe zijn,

Alexander groetenis in den Heere.

gemerkt het ligchaam van de algemeene Kerk maar een is, en ons in
de Heylige Schriften geboden is y den band van vreede en eendragt

te houden, is het niet ongepafl ^ dat wy aan u fihryven^ en 'tgeen onder
onsvoorvald aan u voorJMen, op dat het eene lid lüdende wy alle mogen
rnede ly^den, en een lidfig verblijdende

, wy ons alle verbidden mogen,
^^^tdan, dat onder ons z^n opgeftaan fikere boofe menfchen, vyanden
'^an Chriftus

, die fuiken afval hebben ingevoerd , dat men defelve te
^^gt foiide konnen houden voor den Voor-looper van den Antichrift.

fir\^^u^
^^..^^^ fi^^ S>^M°^^^ 'herborgen gehouden , ten eynde def

J^P fchadeljjkheyt alleen by die afvalligen mogte gebleven-, met hen ge-
J orven

, en niet alom verjpreyd zyn , tot befmetting en verderfvan vee-

i ^^^^^ofjle fielen. Maar Jedert Eufebius , thans Bifichop van Nicome-
jen {die het beftier van alle Kerkelijke faken , byfonder na dat hy Be-
rytus verlaten hebbende, den Bijjchopltjken foei van Nicomedien, fonder
aaar over als een overtreder van de Kerkel^ke orders aange/proken te
Zijn, befcten had, hem alleen meende toe te komen) ojidenwmen heeft
die afvalligen voor te fpreken , en alom tot voordeelvan hen tefchrijven^
om de onwetenden en onvoorfigtigen tot die verfieyelijkeen AntichnMchc
teer te verleyden „ vind tk mygenood/aakt alles op te halen , (gemerkt ons

[R 2] geleerd

^ Vf''"^-M. ck. (l) Secr. lib. i.c.6. p, lO. Cr Gelaf Cyz., Htfi, Com. Nicen,
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geleerd is door de Wet felfs , niet langer te moeten fwygen) en u de wa-
re gefchapenhe_yt bekend te makend, ten eynde gy ^/é^apoitaten {afvalligen)

felfs mo^t kennen ^ weten hoe Jy hunne Kettery uytdrukken^ en gewaar-
fchouwd zijn , om op het geen er Eufebiiis aan iemand van u mogt van
gefihrevefi hebben , niet veel agt te geven : want hy is het , d/e de ver-
keerde en quade bevattingen , die hy een geruymen tyd in fijnen boefèm
gevoed heeft , nu door defe menfchen poogd aan het ligt te brengen ; die
welfulks alles voorgeeft in hunnen naamtefchryven ^maargenoegtoond^
dat hy fijn eygen gevoelen voorfteld. T^e namen van de dus afgevallene
zijn Arius ^ Achillas , Aithales , Carpones , een tweede Arius , Sarma-
tes, Eiizoiiis, Lucius, Julianus, Menas, Helladius, G^ips ^ en nevens
hen Secundus en Theonas, gewefène Bijjchofpen. T)e kerflukken van
hen, buyten eenige grond van Schriftuur opgehaald en uytgebreyd^ zijn

defe\ God, feggen fy, // niet altijd een Vader geweefl , maar daar was
een tijd-, dat hy wet God maar niet Vader was. Het woord Gods is

niet altijd geweeft , maar is uyt niets voortgekomen > want hy , die God
was , maakte hem , die niet was

, uyt 't geen dat niets was , en daarom
wasser een tvjdy dat hy niet was. 'I)e Soon is eenfchepfef eneenwerk-
tuyg van God. Hy is nog in wefen den Vader gelijk , nog het waaragti-
ge en natuurlyke woord , nog ook de wysheyt van den Vader , maar een
'van de fchepjelen, die gemaakt zyn , en word oneygentlyk het Woord en
de Wi]s\it)t genaamd , voor fo veel als hy felfs door het eygen woord
Godsj en door de w^sheyt , die in God is ^ gemaakt is , daar door God
hem fo wel als alle andere dingen gemaakt heeft j dienvolgev.de is hy in

fijn eygen natuur veranderlik , gelyk alle fchepfelen. Hy ts een woord
van buyten , en afgefcheyden van het wefen Gods. T^e Vader is voor den
Soon onbegrijpelijk en onuytfprekelijk , fo dat de Soon hem niet net en vol-

maaktelijk kent , nog hem volmaaktel^k kan aanfchouwen y ja de Soon
kent fijn eygen fubftantie niet, ende weet niet, hoedanig diets, want hy
is om onfentwilgemaakt

, op dat God door hem, als een inftrument, [werk-
tuyg) ons foude fcheppen en nooit foude hy een wefen gehadhebben , in-

dien God niet voorgenomen had ons te fcheppen. En gevraagd zijnde ,

of het woord van God kan veranderen
,

gelijk de duyvel veranderd is,

fchroomen fy niet te feggen , dat het kan veranderen
, gemerkt het ge-

maakt en gefchapen zijnde , noodfakelijk van een verauderIjke natuur
zjn moet. Wy dan hoorende, dat Anus en defijne op defe wjfe rede-
neerden , en defe dingen alom onbefchroomd predikten

, zjn nevens de
Bijfchoppen van Egypten en Lybien, ten getale van ontrent honderdffa-
men gekomen, en hebben hem, en alle die van fijn gevoelen waren, in
den ban gedaan , en over hen den vloek uytgefproken. Egter hebben Eu-
febius en fijne makkers hem aangehouden, en gepoogd de leugen met de
waarheyt

, en de godloosheyt met den godsdienfi te vermengen maar
fy vermogen niets , want de waarheyt is kragtig

, en fal overwinnen.
En feker , het ligt heeft geen gemeenfchap met de duyfternifle

, en
wat gemeenfchap heeft Chnftus metBelial? 2 Cor. 6: 14, 15. IVie hoor-
de ooit van fulke faken? Of wie is'er , die fulks hoorende niet verbaafd
is, en fijne ooren flopt, om door fulke goddeloofe en vuyk redenen niet

befmet te worden ? fVie kan den H. Johannes hooren feggen In den be-
ginne was het woord , en niet te geljk veroordeelen die , welke feggen,
dafer een tjd was , dat hy niet was ? Of, wie kan hooren de uytdruk-
kingen

, dat hy de eenig-geboren Soon , en alles door hem gemaakt is

,

fonder die te verfoeyen , die feggen , dat de Soon een van de fchepfelen
isl Wmt hoe kan hy een van de dingen z^n^ die hyfelfsgemaakt heeft?

Of
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^fhoe kan by de eenig-geboren zijn^ die naar hun feggen in eenen rang
jtaat nevens al het geen gefchapen is 7 Hoe kan hy voortkomen uyt niets,
nademaal de Vader ons jeyd. Mijn hertc geeft een goede reden op, TfaL
45- 2. En elders (Pfal. iio: 3.) Uyc de baarmoeder heb ik 11 voorden
dageraat geteeld ? Ofhoe is hy den Vader infuhjiantie ongelyk

, daar hy dog
ts het aflchijnfel van Gods heerlijkheytjf'// het volmaakte beeld Gods- en
daar hyfelfsfegd , Die my gefien heeft , heeft den Vader gefien, Joh. 1 4:9 .?

Hoe kan de Soon het woord en wpsheyt van God zijn^ indien'er een tijd
geweefi is , dat hy nog niet was V want dat is als of fe wilden /è^^en
dat'er een tijd geweeji is, dat God finder wijsheyt en finder reden was
Hoe kan hy eenige verandering onderworpen zïjn, daar hyonsfilfsfead^
Ik ben m den Vader, en de Vader is in my, Joh. i^. 11. En]oh. lofo
Iken de Vader zijn een? Endoor denTropheet , Siet, ikben, ende wor-
de met veranderd ? En hoewelfommige die woorden op den Vader pafi
fin, fi is egter feker , dat fe gepafter konnen verftaan worden van den
Soon Ook ts hy menfih geworden, zijnde niet veranderd, maar

, ^e-
lyk d'Apoftelfigd, Heb. 13: 8. Jefus Chriftus is gifteren en heden de feU
ve in der eeuwigheyt. Wat beweegd hen te feggen , dat hy gemaakt ts
eer als wy, gemerkt de Apoftel gevuygd , dat uyt hem, en door hem
alle dingen zijn? Niemand moet fig verwonderen, dat hy godslafterlïikJegd , dat de Soon den Vader met volmaakteljjk kent : want den oorloz
eens tegen Chriftus hebbende uytgeroepen, konnen fy fijne woorden, ge-
lijk de Vader my kent , fo kenne ik den Vader

, gemakkelijk verwer-
pen : en nogtans volgd daar uyt wel, dat de Vader den Soon ten deeïe
kennende, de Soon den Vader ook maar ten deele kent, maar ook dat
gelijk het ongeoorloofd is te feggen, dat de Vader den Soonmaar ten dee-
le kent, fio ookfiker ts, dat de Vader den Soon op een volmaakte w^fikent; nu op defelve wyfi als de Vaderfijn Woord kent

, op de felvewüCe
kent ook het WoordfijnVader, wiens woord hy ts. Tioor defe redenen en
bet menigvuldig aandringen uyt de Heylige Schriftuur, hebben wy hen
meermaals overtuygd en tot fttlfwijgen gebragt : maar fy , gelük de
Lhameleon, veranderden aanftonds hunne verwe .en maakten inhenfelven
goed, tgeenge(chreven is. Een godloofe ten eynde van ftjnquaadgekomen
zynde

, fal met ophouden tegen te fpreken. T>aar zijn wel te voren Ket^
teryen opgekomen, die meer dan fy konden ondernemen tot dwaasheyt en
rafirny vervielen: maar defi menfchen , willende de Godheyt desWoords
vernietigen

, waar op alle hunne redeneeringen uytloopen , hebben alle
die oude Ketteryen geregtveerdigd , en naderen aen Antichrift i;ry/^'^yé.
Urn defi reden z^n Jy onder den vloek gefield, en van de Kerke afge-
J^^^^ 't Gaat ons waarlijk ter herten, en 't jammerd ons over defi
^enjcben, en byfonder , dat fy, die te vooren tot de Leer van de Kerk
^« derfilver gemeenfihap behoorden, defelve nu verlaten hebben ; 'twelk
ns egter niet vreemd moet voorkomen, gemerkt Hymenxus en Philetus
^f^fi gedaan hebben, en voor hen beyde reeds ]\xèiX% , die een T>ifcipel
V^"-^y^n onfin Saligmaker , naderhand een afvallige en verrader van

Meefter wierd, Selfs zmi wy daar van gewaarfihouwd : Want
onje Heer heeft, Luc. 21: 8. gefigd , Siet dat'gy met verleyd word:

r'h"^^^
^^^^lender komen onder 'mijnen naam, feggende: Ik ben de

i^nriitus. En de tijd is na-by gekomen : Maar gaat hen niet na. En
1 aulus

, die dat van onfin Saligmaker geleerd had , fchrijffer elders

,
In de laatfte tijden fullen fommige afvallen van hiet Geloove,

aar begeven tot verleydende geeften, en leeringen der dityvelen , endc
^nlchen aftrekken van de waarheyr. Gemerkt dan onfi Heer en Salig-

[R 3] maker
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maker Jefus Chriftus ons felfs heeftgewaarfthoitwd , en doorfijnen Apof
tel ons reeds defe /aak heeft voorgejield.hebben wy, die van de/er Man-
nen godloosheyt felfs oor-getuygen zijn geweeft , billijk dejelve veroor-
deeld , en van de algemeene Kerk en het Geloof afgejneden. T>it hebben
wy. iJDaarde en geëerde Broederen, goed gevonden uwe godvrugtrgheden
bekend te maken , ten eynde gy niemand van hen , die deftoutigheyt mogt
hebben om by u te komen

, ontfangen , ofaan Eufebius of iemand anders^
die voor hen falfchrijven ,

eemg geloofgeven moogd: want hetpaft ons^

voor fo veel wy Chrtftenen zijn , van alle die tegen Qhxi^w^gevoelen, of
/preken, als van vyanden Gods « en verdervers van der menfchen fielen,

te wijken, en, om aan hunne boofe werken geen gemeenfchap te hebben,
felfs tot hen niet te feggen , Zijt gegroet, gelijk ons de H. ]oh^nnts
bevoolen heeft. Groet de Broeders, die hy u zijn. "Die by my zm
groeten tt.

Vanwien DefcH brief was ondertekend {m) van feventien Ouderlingen tot Alexan-

dmikcn?' ^^^e"' ^" dertien Diakenen, onder welke Athanafms een was, als

was. ook van feftien Ouderlingen ^ en even fo veel Diakens uyt de provincie

Dit ver.
van Marcotis. En feker , het was tijd dat Alexander fo handelde , want

fciiii-point die vlam was met alleen uytgeborften in fijne land ftreek, maar begon fie
namoveraij.^.^js over mceft allc andere Kerken te verfpreyden. Alom was het vol
hand. vcrdeeltheden en fcheuring, vol twift en krakeel niet met open-

bare vyanden , maar tuflchen vrienden en nabuuren felfs. Men hoorde
in alle gefelfchappen niet anders dan van difputen en verfchil-pointen

j
het gemeene volk, dat'er 't minft van wift, fag dat alles niet alleen aan,
maar ftelde fig tot regters over de geheymfte en verwardfte leerftukken
der Rehgiei ja de Heydenen felfs kregen daar door ftof om te lagchen
en te fchmipen , cn bragten de hoogfte artijkelen des Chrillelijken Ge-
loofs fpottelijk op hunne toonneelcn.

uïllT ,

was te dier tijd, dat Arius van Alexandrien , alwaar het
Pakftiaa. hem door de uytfpraak van de laaft-gehoudene Synode te heet geworden

was
,
vertrok {o) , en voor eerft naar Paleftina week . om te vernemen

Sïcr.
BiHchoppen aldaar foude onfangen worden. Hier gafhy

rigttc. fig alom met alle beleefdheyt en gunft-foeking aan , om hen een goede
gedagte van hem en fijn faak te doen hebben , en tot verder vriendfchap
en voorftand van hem te verphgten

: Sommige onthaalden hem beleef-
watdaar delijkj dog andere wilden met hem niet te doen hebben. Dit quam fo
opvo^e. dra niet ter ooren van Alexander. of hy fchreef aan de PaletijnfcheBif-

fchoppen , aan Eufebius van Cefareën , Macarius van Jerufalem cxE-
fcrdapius van Gaza, Longinus van Afcalon , en verfcheyden andere , en
benfpte die, welke hem fo vriendelijk en beleefd onthaald hadden ; waar
op die alle in hunne brieven van antwoord hem verflag gaven, elk wat
hy gedaan had. Sommige betuygden hem niet te hebben onthaald, an-
dere bekenden fulks gedaan te hebben, dog door onkunde van de ware
gcfchapentheyt van fijn faak : andere wederom , om dat fy hem niet fo
quaad geoordeeld hadden als wel van fijne partyen wierd voorgec^even-,

en andere, om dat fy hem daar door hadden gehoopt tc rug te^trekken
en te regt te brengen

: immers fo veel wierd'er door uytgewrogt , dat
Hy trekt men aldaar doorgaans van fijn kennis en gefelfchap wat fchuwer wierd:

Nilrorac-*
^^^^^^^en Arius , fiende dat hy in die Geweften wat koelder onthaald

dicn!'"^"
wierd, fig naar fijnen grootenvoorftander te Nicomedien begaf, bywien

hy
(jn) Vtdefibfcript. ap. GeUf. Cyz.. tbid. col. 148. (») Eufeb. de vit. Conjl. lib, z. c, 61,

P' 47 1> 472 - Th(od. lib. i. c.a.p. 1^. (o) Eptph. ubifupr.
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hy hartelijk welkom was, en met alle betooniiigen van genegentheyt en
Vnendfchap onthaald wierd. Hier zijnde , poogde hy nogmaals fig met fij- Van wa»?

nen BifTchop te verfoenen ,mids fijne gronden te verklaren, en afwijfendef/^g^j^j
het geen hy wift tot fijnen laftc te zijn, (hoewel hy^er niet een fyllabe fchrijft.

beter als te voren van fprak ) tot welken eynde hy een brief (^) aan
Alexander fchreef, beginnende aldus j „Aan den {AigcnVader y^/exa7u
35 der , onfen Bilfchop , en aan de Ouderlingen en Diakenen groetenis
3) in den Heere: Het Geloof j dat wy van onfe Voor-ouders ontfan- en

55 gen ^ en felfs van u geleerd hebben, gefegende Vader, is dit: WylSenbrkfr
55 erkennen eenen God, e.fv. De geheele brief behelsde niet anders

^

dm een uytbreyding en verklaring van hun Geloofs-belijdenis , welk
hy fo deed , dat hy wel eerft de (aak aanneemelijk , en met woorden

,

die fijn eygen gevoelen niet rond uyt feyden, voorftelde, dog ten laat-
ften duydelijk verklaarde, dat de Soon niet eeuwig, niet gelijk-eeu-
wig

, nog eenes wefens met den Vader is ^ maar dat dc Vader geweeft
is voor den Soon> en dat, feyde hy^ was niet anders, dan ^t geen hy
en de fijne uyt fijne openbare leer-redenen in de Kerk geleerd had. De-Vanwieri

fen brief was ondertekend van hem en fijne makkers ^ te weten, alle die dS^Ï"'
in de laatfte Synode waren veroordeeld, uytgenomen alleen de tweede wa$.

Kornis , die mogelijk om redenen niet tegenwoordig was, of door de
affchrijvers ^ <ienkende dat hy de felve Arius was ^ is overgeflagen. Een
gefuymen tijd bleef Arius te Nicomedien, hoewel het onfeker is, wat
hy aldaar verrigt heeft. Van daar fchijnt hy eyndelijk naar Alexandrien
weder gekeerd te zijn.

V. So ftonden de faken tot het jaar CCCXXIV, wanneer Conftan-^"''^^^^;
tinus, na het overwinnen vmLicmm, tot Nicomedien quam(^), metberyvS
oogmerkomeentogttedoen naar het Ooften, in Syrien, Paleftina, en^'^,'^"'^^

vervolgens naar Egypten, en aldaar verwittigd, wierd van de verfchillen''"
" '

te Alexandrien, 't zy door Eu/eèius, Biflxrhop van Nicomedien, 'tzy

^!^^f^^^
Alexander felfs j want dat hy den Keyfer over die

laak gefchreven heeft, word rond uyt ?,e(egiwmEpiphamus(r^. De-5'=ï^")ft

fe onaangename tijding ging den goeden Keyfer fodanig ter herten , datat
ny lijn reys ftakende aan beyde de hoofden van de verfchillende partyen der cnA-

Alexander en Arius fijne brieven affond(j-), waar in hy hen voor droeg,
» Dat hy voornamelijk twee dingen beoogd had 5 te weten , om alle d'inhoud

5,menfchen in het fl:uk van Godsdienft tot eenigheyt en onderlinge over- ^^6^1
35een-ftemming te brengen, en om de wereld van het jok en gewelde-
35 nary , die haar drukte , te verloflcn j Dat hy door fijne bevogtene
35 overwinningen het laatfl:e verkregen hebbende, nu vaftelijk had voor-
55 genomen het eerfte ter hand te nemen , dog dat hem nu de droevige
55 tijding van hun beklaaglijk verfchil was gebragt •, eenverfchil, ""twelk
35 ny verftond gerefen te zijn uyt eenige fpits-vinnige en iiauwkeurige
33 vragen, die men tot aanqueeking van onnodige twift-redenen niet be-
35 hoorde voort te fetten j Dat fy derhalven fulke vraagftukken , die ner-
>> gens toe dienden , nalaten , en met malkanderen fouden over-een-
55 Komen

, en dat fy in de voornaamfte pointen en pligten der Religie
J3 0ver-een-ftemmende, om eenige kleynigheden fo hardnekkig niet te-

" T^^lkanderen behoorden aan te gaan , waar door de gemoederen
isltonden vervreemd^ en de vreede der Kerke t'eenemaal verfcheurd te
33 worden, befluytende met grooten ernft, dat fy tot onderlinge liefde

„en

^^^p^f'^'P' ^p- -A^i»*' C^Seleuc p.62>z. €rEpiph.uhifrpr. 3 1 3. C^) Confl.

^P^fi-ap.Eufeb.devit.Confl.lib.x.c.jz.p./^j'j. (r) Loc.cit. (s) Jpud, Euf il;id, ffs

H'<^feqq.p, 473. 5-0^^. lib.l.c.j.p, 15.
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35 en cendragt wederkeeren , het volk hunne oude vriendfchap en genc-

3, genthcyt tot elkander gunnen ^ en alle moeyelijkheden van twift en
„verbittcringen afgelegd hebbende, malkanderen ontfangen en omhelfen
„Ibuden^ cn voor het laatfte, datfy fulks ten minften fouden doen, om
„hem fijn gemak en ruft te doen hebben: Geef my, feyde hy, weder
33 mijne gerufte en vreedfame dagen, en onbekommerde nagten, op dat

5, ik voor het toekomende moge genieten de trooft van een fuyver ligt,

„en het vermaak van een geruft leven mijn lot zy; of anderfins, ver-

„ volgde hy, fal ik mijne dagen in tranen en droefhcyt moeten verllij-

33 ten 3 fonder eenige hoop van ruft en gemak te konnen hebben : Want
33 hoe fal ik my konnen geruft ftellen , fo lang , mijne broederen , het volk
33 Gods 3 door fulke fchadelijke en fchandelijke fcheuringen en verdeelt-

„ heden van malkanderen als gefcheurt zijn ? Open my dooruweendragC
33 den weg naar het Ooften3 diegydooruwetv/iftenenkrakeelengeftopc

35 hebt. Vergun my dat ten minften
3 op dat ik fo dra als mogelijk is,

33 u en alle andere mag fien fig te famen verblijden 3 en wy dus eenparig.

Die li

" ^^^^ P^^S^ j God voor de algemeene vryhey1 3 vreede en eendragt

fouVcfoor 3) mogen loven en danken. Defen brief fond hy hen door Hq/insy Bif-
Hofius met fchop van Corduba in Spanjen3 een man die in de laatfte vervolging

de?cnUft"
^^^^ geleden had 3 die by Unftantinus ongemeen geagt en geëerd was ,
en daarom nu van hem, om als een fcheydsman de thans-fwevende ver-

ongegrond
^^h^l^en te fliiïbn , wierd afgefonden. Het is wel waar , dat Baronius C^,

feggen,datom hct belang van fijn Kerk ftaande te houden 3 en de eer van dit groot

deuRoor^^^^^^^
Roomfchen ftoel toe te fchrijven3 met geweld drijft , dat de-

ichen Bil- fc Hofitis met die laft van den Biflehop van Romen Sylvejier zy afge-

^ïfondeT
•

^'^'^^^ ^'^"^ S^^" minfte grond van fuiken voorgeven in

was."
^" cenig gefchied-boek 3 ja niet een eenig woord dat die Roomfche BifTchop,

^
als gewaande Paus en Opperhoofd ^ fig daar mede gemoeyd heeft. Al

]^twoord.
geen'er Eitfebius {v) van verhaald, is 3 dat de Keyfer van diegere-

fene verfchillen gehoord hebbende, fig gevoelig toonde, en dat als een
faak die hem enkelijk raakte, hebbende aangefien , aanftonds een van
Gods Dienaars , die toen by hem ten Hove was (een man die door de
fuyverheyt en voortreffclijkheyt van fijn Geloof, en door fijn ftandvaf-
tigheyt voor de Religie in de laat ft verlopene jaren vermaard was) der-
waards affond^ om de verfchillen te Alexandrien by te leggen , tot
welken eynde hy hem nodige brieven aan de hoofden van die verdeelt-
heyt mede gaf. Onnofel is 't dat Baronius voorgeeft , wat Hq/ius an-
ders te Hoof foude gedaan hebben, als ofer niet honderd redenen , die wy

Giffinc.
"^^^ weten 3 konnen geweeft zijn, die hem derwaards hadden doen

hoeHohus komen i En fo wy'er een reden van fouden moeten geven ^ waarom fou-

ftan^ru3
Conjianünus (die behagen had altijd eenige uytftekende Biflbhoppen

quJm"" ^iJ" gefelfcbap te hebben) uyt het Weften komende , hem niet hebben
konnen mede brengen? Of ^ fo hy'er om eenige Kerkelijke faak geko-
men was , ik foude denken dat het was ter oorfaak van de twiften en

^

verfchillen der Donatiften in Africa, welker faak fo menigmaal in Sy-
noden aldaar , in Vrankrijk en te Romen , op order en onder bcleyd
van den Keyfer , waar op de Ketters fig doorgaans beroepen hadden

,

gehoord en onderfogt was : van welk te gelooven ik te minder vreemd
ben, om dat Conftantinus in dien brief felfs feyd (.r) 3 fijn voornemen ge-
weeft te zijn , na de overwinnig van Lïcinius een Synode 3 tot flifling van de
Afrikaanfche verfchillen , die de Kerke fo jammerlijk ontruft en overlo-
pen hadden, te beroepen, 't welk hy, ten ware defe Alexandrijnfchc

moeyelijk-
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moeyelijkheden hem belet hadden , reeds gedaan foude hebben. En wat Uytviugtea
«tangaat

, dat tiojius in het Concihe van Nicecneerft heeft ondertekend,
en dat daar uyt foude bhjken, dat hy van den Paus was afgefonden

;

genomen het was fo, fo heeft» hy die laft niet als daar na eekrecren,
toen hy reeds by den Keyfer was , 't welk gemakkelijk gefchieden
Konde, wanneer Syhefter en de overige BifTchoppen de Keyferliike
aanlchrijving tot een Synode kregen , waar toe dan de Paus niemand
öequamer konde kiefen, dan Hofms, als zijnde een man, die vermaard
en in aanfien was , die in die Geweften verkeerd en die faak reeds be
handeld had: maar 't is veyligft te feggen , dateer niets van waar ^Getuygcni*en dat opgeven op geene hiftorien gegrond is. En daarom vinden ^^arvaa
wy geleerde mannen (>) , die voor 't belang der Roomfche Kerk,"^'??
buyten dat driftig genoeg zijn , en egter ontkennen dat Horitu l^^&^^^us Legaat , of Gefant in dat Concilie geweeft is, en feeeen
dat hy met anders dan uyt den naam van de provincie, van welkehy quam, getekend heeft , en dat hy aldaar geen ander gefagnoe voor-
fitterfchap had. als hem van de Vaders in die vergadering, ter oorfaak
van fijn uytmuntende geleerdheyt, en voorbeeldige ftandvaftigheyt in
het belijden van fijn Geloof ten tijde der vervolging , is opgedraeen.

wJA ^fV'y^^?^ "^^^ Keyferlijke laft voorfien,Lar AlexandrL , al-aS'
waar hy by lijn aankomft de brieven van den Keyfer overleverde en"^"^"'
verltaan wierd, dat men die faak m een openbare vergadering nogmaals Een Syno-
loude onderfoeken. Hier op quamen de Biflchoppen (z) van dat Ge
weft t'famen, Baromusfeyd{a), in een algemeen Concilie

, (alfohyeeen
andere dan de Latijnfche vertaling gebruykt) daar van hy reden geeft ^^^naige:
dat het door een Legaat van den Roomfchen ftoel gehouden is • maarT"^"°'
t een is fo weynig waar als het ander: want Hq/^us was hier niet, falsv^n den Paus gevolmagtigd) de Prefident, ook draagd die Synode by

mfrA f^^^^'^
niet van een algemeen Concilie, maar feyd enke- Cdluthu»

J I r 7
die laken vVo Ko,v^f ,rvvóh^ m een gemeene vereaderino- v^in F wierddaar

• parochie-Kerken vauAlexandnen zijnde, had figfelven den naam en bediening van een Bif-ichop aangematigd, en als fodanig verfcheydene in de^heyliee orders
aangefteld en beveftigd, Hierom wierd hy ernftig beftraft. en Pefteld
in lijn cerften ftaat , en de ordonneering en beveftiging van hem in

kLfA^^'^jr'^^
bediening verrigt voor nul en van geener waerde ver-

Kiaard. Wat de Ariaanfche verfchillen aagaat
, wy konnen uyt hetO^ Ariaaa-

gevolg weten, wat d^iytflag van die vergadering was : immets niets

C.if j
uytgewrogt

5 t gefag en bekommernis van den Keyfer , en nietafgC'
us de tegenwoordigheyt en beweeg-redenen van Hofius vermogten^^'"'

tHi -l'
uytfpraak over die faak wierd tot een algcmeener en plee-

ïelijker vergadering verfchoven. ^ ^

Derde
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Derde Afdeel ing.

Van dc handelingen en fegtsplegingen van 't Concilie van Niccèn.

I N H O U D.

Een algemeene Kerk-vergadering uyt alle Chrifien Kerken verfameU te

Nicea. Hoe veele Leden defeVergadermg uytmaakten , word niet op

eene wijfe verhaald. Hoe veele het met Arius hielden. De tijd en

flaats van htm by-een komft. Een groote Wijsgeer door een ongeleerd

Belijder (Confcflbr) overtuygd en verflomd. Voor-afgaande rede-

neeringen met Arius gehouden. Athanafius toonde fig daar in byfon-

der yveri^ en kragtig. Hoe de Keyfer in de vergadering komt j de-

Jelve aanjpreekt , en wat daar op volgde. Hy breekt alle onderlinge

driften en befchuldigingen af. T>e Ariaanfche leer-ftukken worden

van de Vaders plegteljjk onderfogt. Wie de Ariaanfche Geloofs-form

in de Vergadering inbragt. *T>e fcherp-[innige uytvlugten der Aria-

nen tegen het nauwkeurig voorflel van V geen waar in Jy van de al-

gemeene Kerk verjchilden. Het Nicecnfch Geloofs-formulier opge-

gefield door Hofiiis, en wierd door de Vergaderinggoedgekeurd. Wie

'hetfelve verwierp. Arius en de Jijne worden van den Keyfer gebajt-

nen. Conftantinus Tlakaat tegen hen en hunne fchriftcn, en gebod ^

om defelve Porphyrianen te noemen. T>e tiytfpraak van de Synode

over MeletuSj en die van hem in den T>ienjt waren ingcwydy als

ook over het verfchil, rakende de tijd van het houden vanTaafihen.

Hoe veele Canones ^ of befluyten van de Synode gemaakt z^n. Wat

'er tuj^chen Conftantinus en Acefius , de HovAtman{chc Biffchop

,

voorviel. Daar is geen reden , om dat verhaal in twijfel te trekken.

De Synodale brief aan de Kerk van Alexandricn , over H geen in die

Vergadering verhandeld was. Conftantinus brieven over die felve

faak:, en wat daar op volgde. Het fcheyden van die Synode ^ en hoe

lanq^ die geduurd had. De Vaders worden van den Keyfer treflyk

onthaald. Eufebius van Nicomedien , en Theognis , Biffchop van

Nicea, herroepen hun onderteekening van de Synodale befluyten : wor-

den gebannen van den Keyfer. Hm verwaandheyt engodloosheyt ; die

naar waarheyt verhaald word.

Hofiusmet \ ^ -yrOfius de breuke vergccfs gepoogd hebbende te heelen, keerde

TaSuy? I—I naar het Hof tot Nicomedien te rug, en deed den Keyfer ver-

gekomen JL JL flag van den ongelukkigcn uytftag te Alexandrien : waar op

beüftdc de Keyfer^ begeeng,om, fo het mogelijk was , het verder in-eeten van

Keyrer dat dit vcrdcrf voor te komen , en Tiende , dat hy op defe wijfe de genee-

in een alge-
^j,^^ nict koudc uytwcrkcu , voor-nam, dit, en eenige andere toen-fwe-

Kerk"ver- vciidc vcrfchillen , door het famen-roepen en hulp van dc geheele Chri-
gidering af

fl-^n Kerk, afte breken. Tot dien eynde fond hy naar ailè geweften van de
tG doen,

j^j^^-^gj^ wereld brieven af (a), met bevel, dat de BifTchoppen en de Clergie

diebefchrc- ter beftemder tijd foudent'famen komen. Op het ontfangen van defelve,

ven word quamcn fy aanftonds op uyt Syrien , Cilicien , Phenicien , Arabien , Pon-

beften'^" ï^is, Galatien, Pamphilien^ Cappadocien , Afien , Phrygien , Perfien,

Scytien, Egyptcn, Lybien, Thracien, Macedonien, Epirus , Italien

,

efl

(^) Eiifè. dg vit. Confl. lih. 7. ere. p. ^Z6.
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en waar van daan niet? So dat Eufebim dit Concilie vergelijkt met die
groote Apoftolifche vergadering, die op den dag des Pinxter-feelhtïa-
men gekomen was, op welke waren 'tankers^ en Meders , en Elami-
ten, en inwoondersuan Mefopotamien , en Judea ^ enCappadocia , Tou-
tus en Afia , en Thrygia , en Tamphilia\ Egypten , en de deelen van
Eybta

, welk by Cyrenen legt
, uytUndifche Romeynen

, beyde Joden en
Joden-genooten, Oetenfen en Arabiers mannen van allen volke derge-
ne

^ dte onder den hemel zijn dog, fegt hy , daar in onderfcheyden

,

cn boven die 11ytmuntende, dat in die eerfte, ten meerendeele leekeil
en die nog maar aankomclingen , dog in defe de leydsmannen en be-
dienaars van den Godsdienft waren

> Mannen, die wegens hunne jaren,
belijdenis en ftandvaftigheyt van hun Geloof, en niet min wegens hun
levens-manier^ wijsheyt^ geleerdheyt en kragt hunner redenen a^tbaar
en eerweerdig waren , en uyt de ver-afgelegenfte plaatfen t'famen-ko-
njende, gelijk als een veel-verwigen krans van de fchoonfte en fraayfte
bloemen, gelijk hy'er van fpreekt, die de Chriften wereld ooit voor
of na gefien heeft, uytmaakten De plaats tot defe vergadering be-«t'^amea
ftemd was Nicea

, de hoofd-plaats van Bithynien , gelijk het Stra- NTca"'*

'

bo(^b) noemt, gelegen ontrent het meyr van Afcanius, m de felve Pro-
vincie, daar Nicomedien, alwaar de Keyfer toen fijn Hof hield, gele-
gen was

;
een groote en net vierkante ftad^ leggende in een aangenaam

veld
,
die van leker oud Land-befchrijver ("f) gcprefen word van haar net-

tigheyt, cierlijkheyt, en geregelde bouw-kunde, waar in fe fodanig uyt-

^^""^^S-
^^^'^^ ^"^^'J^ ^^"'ge ^egen op mogt. Herwaards quamen Hoegrooi

318. Biüchoppen, behalven een ontelbare menigte van Ouderlin^^en >ge»

Diakenen
, en d,e van minder rang waren

, dog het juyfte getal van de Sopp'^
Vaders tot dat Concihe opgekomen , word van alle niet even eens be-
%xooi Eufebms feyd, dat'er(^) meer dan twee honderd en vijftig wa-2^ren. tAiftathtus , Biffchop van Antiochien {^e) , feyd van 270., dog metcenen, dat hy fe om hunne menigte niet had konnen tellen: en feker

/LI' R r r\ '^T.
diergelijken gevalle niet feer nette zijn.^-

tmnalius{f) maakt er 300. van, meer of minder. SozomenusCif) on-
trent po. Len feker gefchreven affchrift van de Synodale verhandelin-
gen

,
t welk de Heer Seldenus (h) oordeeld ontrent de tijd van het Con-

cilie van Chalcedon gefchreven te zijn, wil, dat'er waren 232. Bif-
ichoppen, en 86. Ouderlingen, Diakenen en Monikken, ert alfo in
alles 318 i waar mede een nieuwer Grieks Schrijver (/) over-een komt,
aie te gelijk reden geeft, waarom'er juyft fuiken getal was; te weten,om dat er van de geboorte Cbrifti tot de tijd van dat Concilie quanfuys
10 veele jaren verloopen waren , en om die reden wil dat het Concihe
gehouden zy in het jaar CCCXVIII. Dog de Arabifche Hiftorie-
*enrijver Etttychius , en Ifmael Ibn ^li een Muhammedaans Schrij-

ha^'irl m"
Seldenus ter plaats, die even genoemd is, worden aange-

derd
getal uyt tot 2048., uyt welke dekeuretotdriehod-

^ a en agtien toe van den Keyfer foude gemaakt zijn. Niet wel kan

led"
gg^^.' ''^^ar het by toe komt, dat de Schrijvers in 't getal der

en van dit Concilie fo weynig over-een komen; of het is, omdat'er
10 magtig veel van de minder Clergie, die egter geen ftem hadden, te-
genwoordig waren ^ of wel om dat'er fo veele van de andere party, die

[S 2] niet

(^) Lib. 12. p. ^(j^. Q^i^ defcript. Gr.Ut.kGothofr.edit.p. 28. {d) Loc.cit.

^•ö. ((?) ^p.TheodJiki.c.S.p.ié.
(ƒ) Epifl.adSolit.p.66n,66i. (^) Lib.i.

'
P'. 4^0' {h) Comment. in Enttch. p. 71. (O I^oreth. Mmmb, EwcJ/. Siet,^,
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niet geteld vvierden ,
opquamen : egtcr fchijnt de cerfte reden wel de

waarfchijnlijkfte, gemerkt, naar het Teggen van Eufebius, de Ouderlingen,

Diakenen, acolytbi en andere , die de BifCchoppen aldaar opwagtten,

niet alle konden geteld worden. Nicetas Cboniates geeft (^3 aan de an-

dere fijde reden , waarom niet meer Biffchoppen tot fuiken aanfienlijken

vergadering gekomen zijn j te weten , om dat veelc wegens hun ouder-

dom en fiekte wierden belet , en de Biffchoppen nog dun gefaaid wa-
ren , doordien in elke kleyne ftad toen nog geen Biflchop , gelijk na-

derhand 5 was aangefteld , en felfs veele landfchappen niet meer dan ee-

DaarwMcn nen Biffchop over haar hadden. Om hier van afte fcheyden , 't getal van

fehoppcn.
aldaar verfcheenene Biffchoppen was, naar dealgemeenetoeftemming

der Kerk-fchrijvers j van 318. , 't welk ook elders van x^thanafitts (f)
verfekerd word j waar in Liberius (m) met fijn Vergadering van de Wcs-
terfche Biffchoppen , om dat getal als gehcyligd en ontfaggclijk te ma-
ken j een geheym vond , dat dit even het felve getal was , waar mede
de Aarts-vader i^braham optoog , en het groote heyr der ongeloovi-

Onderdic ge overwon. Onder defe alle wareneer, die fig in de Synode voor de
waren eeni- f^^j^ van Arius fielden^ naar het feggen van fommigc(«) negen, naar an-

fii,r°^ dere voorgeven (0) dertien , of naar het opgeven van andere (/) vijftien

,

of feventien > ThiloJIorgius (q) maakt'er twec-en-twintig van , welker
namen , en plaatfcn , van waar fy quamcn , by hem worden uytgedrukt.

Dc Keyfcr Gemelde Biffchoppen wierden alle met hunne Bedienden en gevolg, op
hunner^ai- koflen vaH dcH Kcyfct , opgehaald , en op die rekening , fo lang fy te Ni-
Ur;rcysen ceéïi waren , beforgd.

wanncercn
^^^^ cerweerdige Vergadering begon op den twintigflen CHey

,

waar die of^ gelijk andere waarfchijnl ijker feggen, op den negentienden y»»)',
vergadc- l^gt jaar onfes Heeren CCCXXV. Hun vergader-plaats was^ ge-

den wi«d.lij^ de Kerkelijke Hiflorie fchrijvers eenparig feggen, de groote zaal

van het Hof^ hoewel feker geleerd Man t'eenemaal onwaarfchijnlijk

oordeeld (r) ,' dat fulke groote en heylige faken elders dan in de Kerk
foudcn verhandeld zijn, en wil dat fy alleen op den laatflendag, wan-
neer dc Vergadering flond te fcheyden , in de groote zaal van het Ea-
leys zijn vergaderd geweefl. Maar 't zy defelve hier of daar vergader-

den , immers 't was een plaats , die om 't geen aldaar is verhandeld

,

van de nakomelingen veel geagt is, en waar van in de voorleden eeuw
de overblijffels nog getoond wierden , die Bnsbeek , de Keyferlijke Ge-
fant (ƒ) , oordeeld de felve plaats te zijn , waar in hy op fijn reys , naar het

Voor. af Hof van den Groeten Heer^ gehuysvefl wierd. De Biffchoppen befleed-

algemeene Vergadering plegtelijk begonnen wierd, eenige

ken met dagen in voor-af gaande, redeneeringen en betwiftingen (/) met eenige
wijsgcc- Wijsgeeren , Mannen die fchrander ^ en in de redeneer-konfl onge-

meen bedreven waren, en fig derwaards, of uyt niemvsgierigheyt, of,

naar de gifling van fommige , door het beflel van Jrius ^ om deffelfs faak te

bepleyten^ en dus den voortgang van die Synode te flremmen, ver-

Ecnderfcl- voegd hadden. Een van hen , op dc nettigheyt en cierlijkheyt van fijn

dooT het ^yS^"
redencering moedig , begon vry fchamper van de Vaders , tot dat

ecöVou.' Concilie befchreven , te fpreken > een ftoutigheyt , die fo onlijdelijk was,

dat

(}0 "Thef. Orthod. Fid. lib. 5. c. $./7.44i. (O Epijf.ad Jfrican.p. 718. (w) Epifl.ad

Epifc. Maced. ap. Socr.lib.^.o. iz.p. 2,22. (») Tkeod. Aiopf.ap.Nicet.ThefOrthod.

iib.^.c.j.p.^^,
(0) Theodor.ap.eund. (p) Soz^om.ihid. z:r Afl. Synod.ibid. Ruf-

fin. lib. I . c. 5. (cj) Hifi. Eccl. lib. i • ap. Nicet. loc. cit. (r) H. Falef. Anmt. in £«-
feb.dent.Confi.lib.:^.e. 10. (s) De Legat.Turc. Epi(f. i.p.79. (t) Socr^ltb.i.c.%.

p. 20. Sozom. lib, i.c.iy.p.^^i. Rnjfin, Hifi. Eccl. lib. i . c. 3
.

ƒ>. 2 1 8,
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een oud Confejfoor , (die reeds om het Geloof geleden had) eend.g.ooriicl

- Aan, die eenvoudig, en in de loofe ftreeken en wijfevantwiftredenenL'" '1"

onbedreven was, fulks niet konnende verdragen, fig aanbood, om hem£d
mogen aandoen

:
fommige lachten daar over, en andere, die fediger

waren, en de llike verder indigen, waren bekommerd^ hoe hettuflchennem en fuiken fnedigcn cn vermaarden twiftredenaar foude afloopen. On-
aertuffchen ging die goede oude Man in fijn voornemen voort en viel
lijnen tegenftrever op defe wijfe aan: „In den naam van >y^j- CW//j-
„ geefmy gehoor, ó Wijsgeer! Daar is een God, de maker van hemel en

'

5, aard, en van alle fienlijke en onfienlijke dingen, die dit alles door de
,,kragt van fi)n Woord gefchapen

,
en door de heyligheyt van fijnenH

Geeft beveftigd heeft. Dit Woord, welk wy de Soon Gods noemen
5, medelijden hebbende met den afval en elendigen ftaat van de men-
«ichen, vernederde fig om geboren te worden uyt een vrouw, tewoo
.,nen onder de menfchen, en voor hen te fterven, en fal weder komen

I

3, om als Rigter al 't geen m dit leven gedaan is te oordeelen. Defe din!
„gen gelooven wy eenvoudelijk ^ en daarom bemoey u niet te vergeefs,„om c geen wy door Geloof aannemen te wederleggen, of te onder-
kloeken, hoe dat wefen of niet wefen kan, maar antwoord my, of
„ gy tiet geloofd. De Wijsgeer verbaaft , en geraakt door den yver en
eenvoudigheyt van defes ouden Mans reden , gaftot antwoord , Dathv
net gelooide

j dankte hem, dat hy dus overwonnen hadj ging tot fijn
gevoelen en geloof over; bewoog fijne makkers, om insgelijks te doen

-

en betuygde voor allen, dat hy door een onuytfprekelijke kragt , enon'
middelijke beftiermg van den hemel was bewogen en overgehaald om
een Chriften te worden, gelijk fulks, fo veel de faak felfs aangaat ' van
Kuffinus, Socrates, Sozomenus, tnGelafiusCyzicenus , verhaald word,
welke laattte daar-en boven nauwkeurig uytbreyd al wat die Wijsgeereii

de V ""ï'
''^T "^f

^^^^ '^^'^ "^^^'«-^ ^^^^en in te brengen, en

zLleXlTn''
Sy"^^^^/^'- opantwoorden, maar dat üaa ik / alszijnde enkelijk de vrugt van fijne herffenen , over.

de ievoH'.nc'''!} ''T '"P"' ^^y^'" "^^^^ ^^^^ OP^^"» datfewat'er...de gevoelens, die fo veel gerugt m de Kerk veroorfaakt hadden , on-^"---^--^
der ogten, tot welken eynde fy meermaals Arius ontbooden (1;) , fijne
veilingen beitreden, hunne gedagten, over \ geen van de een en d'ander wicrd.
Kant konde gefegt worden, gaan lieten, en alles, op dat'er infogrooten
en gewigtig^n faak niets onbedagt mogt beüoten worden, nauwkeurig

nn
^^^^ vryhcyt van redeneeren veroorfaakte aanftonds

oneyndige vragen, en bragt veelerley gedagten over defe faken voor.oommige oordeelden, dat men in de Geloofs-ftukken geen verandering

beer- Tf ^/^^v^i" eenvoudigheyt leeren moeft, als fe van den

artvkT ^^^^ overgeleverd, en meenden dat men over de

And
nauwkeurigen onderfoek niet moeft aanftellen.

den T nien by verandering van tijden en omftandighe-

niet
Ouden, fondcr nauwkeurig onderfoek, fo blindeling

der v"^^^
^Pvolgen. Met grooten yver en drift wierd het een en 'taa-

der
j^^*^^^ *^t, fo van Biffchoppen, als die van minder rang waren ; on-
ae eerlte was niemand driftiger als Alexander ^ die in dat verfchil-

itUK meelt was mgewikkeld, en onder de laatfte droeg fig niemand dap-

V
^^h^^a/ius , thans Diaken in de Kerk van Alexandrien , en Athanafi««

van Akxander mede genomen, die met allen ernft en kragt de Ariaan-'°°^igS
e gronden tegen ging , welk die party , volgens het berigt van de'*''"'

' -^«/jfi». Hhfptpra. Soz.om. loc. cit. O- c. 18 ;7.43 1.

ir
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Verwekt £gyptifchc Biflchoppcn in hunnen Synodalen brief (.v) een onverfoen-

ëcBdoode- lijken haat, (tot nog toe gedragen tegen Alexander) tegen hem deed
lijkenhaat opvatten, die fy niet nalieren tot fijn dood toe hem te betoonen.

Dffiir^"^'
IV. Dus verre waren de Vaders met defe byfondere en voor-af-gaan-

fchoppcn de redeneeringen, als kleyne fchermutfeUngen voor dc veldflag, befig
ftcmdenai- gevveeft : n^^-jf p^ begondcn fy de faak felfs plegtclijk en kerkelijk te

verhandelen, alwaar, naar allen fchijn , niemand van de mindere order te-

genwoordig was , of ten minften lijn ftem gaf. De BifTchoppen dan in het
• Paleys(jy), daar alles, om hen teontfangen, gereedgemaakt was, tc

Kejferlin"
gekomen zijnde, quam den Keyfer, gevolgd, niet van fijn gewo-

de Verga- ne lijf-wagt , maar van Mannen , die wegens hun Geloofen godvrugtigheyt
dcnng. bekend waren, in de Vergadering, met alle bedenkelijke praal- ftatie,

en bekleed met een feer koftelijk kleed, dog te gelijk met een nederige

cn godvrugtige fiel in het midden van al fijn grootheyt. Hy ging mid-
den door de fit-plaatfen, zijnde aan bcyde fijden, naar het boven-eynde

van de zaal , alwaar hy , van de Biflchoppen verftaan hebbende dat al-

les gereed was , in de ftoel , die daar voor hem gefet was
,
ging neder-

litten j
vervolgens namen ook de Vaders hun plaats

j fommige van hen
fpraken hein uyt den naam van alle aan : waar op hy, als'er fl:ilte ge-
boden was, hen allen in de Latijnfche taal, welk aanftonds door een
tolk in het Grieks wierd overgebragt, aanfprak, daar van den inhoud

ücfTcifs ^vasj „Dat'cr niets was, daar hy meer naar verlangd had , dan defe eer-

aan d"vero5 weerdige Mannen vergaderd te fien, cn dat hy, nu defelve vergaderd
gadering. waren , van herten den opperften Beftierder van de wereld dankte j

,3 dat hy hoopte, dat defe gewenfchte ftaat door geene nijdige menfchen
„ooit of ooit foude worden afgebroken j en dat de Goddelijke magt
„onfes Saligmakers, die hen van den tegenftand der godloofe en athei-

„ftifche dwinglanden verloft had ^ den boofen vyand van het menfchc-
„lijk geflagt niet foude toelaten hen eenige indragt te doen, ofopeeni-
„ge andere wijfe te ftooren

; Dathydehuyflelijkeverdeeldhecden van de
„ Kerke Gods aanfig als dealderfchadelijkfte en gevaarlij kfte opfchudding,

„ en niets hem fo fwaar viel als dat^Dat hy van God met fuiken voorfpoed te-

„ gen fijne vyanden gefcgend zijnde ^ wel gehoopt had niet anders voor
„hem overig te zijn^ dart de Goddelijke goedheyt te roemen entedan-

„ ken, en fig te verheugen in de gemeene welftand , maar dat hy onverwagt,

„verfet zijnde door de onaangename tijding van hunne verdeeltheden

,

„fig aanftonds verpligt gevonden had daar ontrent forg te dragen, en
j,tot dien eynde hen fo fchielijk had doen t^famen komen / als het be-

5j quaamfte en kragtigtte middel ^ om defelve af te breeken ; en dat hy nu
5, foude denken dat wel te hebben begonnen j wanneer hy foude fien>

„ dat fy hunne herten en handen t'famen voegden ^ en de algemeene
„vreede en eendragt bevorderden, 'twelkfy, als Mannen Gods gehey-
„ligd, meer dan andere fchuldig waren te loekcn: dat fy derhalven , als

„Dienaars GodSj en getrouwe dienftknegten van onfer aller Heer en

„ Saligmaker , fouden tragten alle aanleydingen tot verfchil te verfchuy-

„ven, en alle verdeeltheden weg genomen zijnde, den band des vree-

Kiagten „ des te bchoudeu. Dus, feyde hy , fult gy te gelijk doen 't geen God
itho^cn 3> ïen hoogden aangenaam is , en my , uw mede-dienltknegt, ongemeen ver-

tegen mal- „pligten fal. En fekerlijk, het was niet fonder reden, dat defe god-
kandercn.

yrugtige Prins hen fo beweeglijk en ernftig tot vreede en eendragt ver-

maande: want onder andere konften, om den goeden voortgang van dit

Con-
(x) Ap.^than. jipol. z.pag. 5(^4. Ktde Socr.lih. i,c.2.p. 20. (y) Enf^devit. ConJiJib

3. c. io.p.^%%.
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Concilie tc lleuytcn^ was niet een van de minfte , dat de gemoederen
aer BiOchoppen tegen malkandercn fodanig verbitterd waren ^ dat fe

malkandercn befchuldigdcn (» ^ en d'een fi}ne klagten tegen den ande-
ren den Keyfer in gefchrift overleverde j welk de Keyfer uyt hunne Hoe de

nanden hebbende aangenomen in een bundel t'famen bond^ en met fijn
^^'">'^"'^^'^

eygcn fcgel verfegelde. Naderhand haalde hy, de vrede tufTchen henSSe.
gemaakt hebbende, dien bundel weder voorden dag, en feyde, hen
over hunne onderlinge befchuldigingen beftraft hebbende

; „ Dat defe
3> dingen tot de uytfpraak van den grootcn dag fouden verfchoven wor-
55 den j en dat de behandeling van hunne faken voor menfchelijke Recht-
sbanken niet paften j gemerkt de klagers en verweerders beydeManiien
5, waren, die heylige dienften bekleedden , en niets moeften doen, dat
3, voor de menfchelijke Regtbanken getrokken konde worden ^ datfyde
,5 Goddelijke goedertierentheyt en langkmoedighey t figfelven voorftellen-
3>de, malkanderen moeften verdragen en vergeven, en alle twift afleg-
55gende, eensgefint zijn, en hunne gcdagten gaan laten over de faken,
„ d,ie het Geloof raakten , waar toe fy aldaar waren t'famen gekomen.
Dit gefegt hebbende , fmeet hy alle die papieren in het vuur, met een sijngene-
ernlhge bctuyging, geen woord in defelve gelefen te hebben, en dat het g'^"^|;^y'

met pafte de gebreken der Kerkelijken te openbaren tot ergernis van het ge- KakeHjken
meene volk, dat daar uyt gelegenthcyt foude konnen nemen, om te ^^^1^'^*=

ftouter en onbefchroomder te fondigen; ja dat, fo veel hem aangino-
wanneer hy t'eeniger tijd een Biflchop op een vuyle en onbehoodijke
daad bevond , hy hem liever met fijn keyferlijken mantel wilde bedek-
ken, dan denfelven ten fpot en tot ergernis van andere, die het foude
konnen fien , te laten. Maar om voort te gaan.
V. So dra de Keyfer de Synode verlof gegeven had, om te beginnen, Aman-

namen fy aanftonds de Ariaanfche verfchillen voor. Tot dien eyndefa- [chfiien"gen fy na, wat m de Synode van Alexandrien gedaan \V'As (z), op dat worden
alles naar behooren en voorfigtigl ijk mogt worden behandeld, en de par-
tyen fien

,
dat fy met fonder oorfaak gevonnifd waren. Vervolgens on-

derlogten ly de leer van Jriiis , wiens ftellingen uyt fijn eygen fchriften
getrokken en voorgelefen wierden. De heylige Vaders defelve hooren- en vanbey-
oe, (topten hunne ooren, en verklaarden defelve ketterfch en vreemd ^'^'y"
van het Geloof der Kerke te zijn (a). De geheele faak wierd in den '

'

beginne van d'een en d'andere kant met grooten yvcr en drift betwift.
öeventien van de BiflTchoppen deeden fig voor t^rius op, en fommigc
Kooien geen party. De Godvrugtige Keyfer (h) , als de groote Voor- Hoefigdc

lifter
, hoorde alles met onvermoeyde langkmoedighey t aan , en overwoog IZcnt''peyder partyen bewijfen met een rijp en vernuftig oordeel. Het geen droeg.

em als regt en redelijk voorquam, keurde hy goed: die hardnekkig

verf*"^^
^^S^^^j^. ^'^ï'C'^^ ^ogt hy ^oor ^^^gte en aangename middelen te

letten
i fommige bewoog hy door redenen , en andere op een andere wij-

dcK)^"p
vermaande hy tot hefde en vreede. De Arianen leverden Een Ariaans

hf>]r j
^'-/^'^^^•^ '^^f^ Nïcomedien by de Synode een gefchrift over , be- Geioofs-

neilende een opftel van hun Geloof(O > welk Eujiathius van Jntio^tZ'^^;^

fch'^f
Vergadering, befchrijft als een vuyl cn godloos Eufcbius.

d r h^V klare blijken van fijn godslaftering waren, en feydons,

f.
\° ^ï*^ niet gelefen was , of het wierd verworpen , en in aller tegen-

woordigheyt aan ftukken gefcheurd. Ik weet wel, dat de Heer Fak^

^^^J^^'^^-^'^'^-c.iy.p.^T^o. TheodJib.i. c.ii.p.:^6. (^) Jul. Pap. Ep^l}. ap. ^th-
^P'^A 2./7. 57(S. (a) ^than.com. Arian.Orat. i.p,!!'^. (b) EuféJtvit.Confl.
'^•3.^.13.;;. 490. (c) Jp.rheod,m,i,c.Z.p.i6,
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^s^'-^ ^^^""^^ houd dat (^) dit fchriftniet door Eufeê^ms van Nkome-
was. dten, maar door die van Cefareèn is ingeleverd, en dat dit die felvc

Gcloofs-belijdenis was, die de laatftgemclde Eufebius in de Synode in-

r'^^V ^^^""Z^"
een omftandig verhaal aan het volk van Cefareën

felfs heeft nagelaten {c) : maar daar is ter wereld geen reden om fulks
. te gelooven

, gemerkt'er in die belijdenis niets is , dat fo flesten befchrii-vmg verdiend, of dat naar ecnige Kettery of godslafteringfmaakt. im-
mers verhaald ons de Schrijver, dat defelve goed gekeurd, en met ee-
negentheyt van den Keyfer, en alle die'er tegenwoordig waren aange-
hoord wierd

,
en daarom is het waarfchijnlijker, datdebelijdenis van den

JNicomedifchen Eufebius door de Vergadering verworpen zijnde een
andere, die een gefonder en veyliger belijdenis behelfde, van die van
v^elarëen is overgeleverd.

!l"rü,.,
^^^^ "^^^^^^X die met de Icerc van de Kerk ten vollen over een

rhu„"'^"^;^V egter oordeelde men, dat fe ontrent de onderhanden hebbende
kettery re verfchil-pointen alles niet nauwkeurig genoeg , tot voorkoming van alleverbergen, verdraaijingen en uytvlugten , uytdrukte : want de Arianen Helden hun be-

lijdenis met fulke algemeene woorden voor, en waren in hunne verkk
ringen fo fpitsvinnig fo loos en bedrieglijk (/) , dat de Vaders meen-"den met te konnen voldoen

, ten ware fy fig tegen hen verklaa d
feifs onder alle bedenkelijke nauwkeuriger uytdriikkingen ; wanneer A^J^tTr.^^^

feyden dat Chriftm God isj de Arianen ftemden dat toe: maar dan vfrItonden fy daar door, dat hy God is , niet anders als de Engelen enHey Ijgen
,
Goden en Sonen Gods in de Schriftuure genoemd worden Sevden de regthnnige, dat hy de ware God is, de andere feyden ook fo ,verftaande dat hy waarlijk van God gemaakt is. Seyde de Kerk d^?hy natuurlijk van God is; de Arianen ftonden dat toe: want fevden

ly, ook wy zijji van God, alfo^er een God is, van welken alledmgcn zijn. Seyde de een , dat de Soon de kragt , de wiishevt
en het beeld van den Vader is ; de andere fchroomden niet dat toe re
ftaan gemerkt wy ook gefegd worden het beeld en de heerlijk-
heyt Gods te z,jn en felfs de minftefchepfelenfomtijdsdegrootekraec
Gods genoemd worden. Daar nu de partyen fo loos en bedrieglijk on
der de algemeene Geloofs-belijdenis fchuylen konden, vonden de Va"
ders fig verpligt om alle plaatfen der H. Schriftuur, in welke van deGodheyt van Gods Soon gefproken word, op te famelen- die fv dan
verklaarden fo te moeten verdaan worden, dat hvisvmH^rM,r^r.,ka
ne of wefen met den Vader, dat de fchepVcIen w^dr^ Godte zijn

,
om dat fe n,et van haar felfs beftaande hun begfn en oorfpron°kw«r tegen van hem hebben, maar dat de Sonc Gods alleen en pvcr^nfi;X „ f- r,„ des Vaders ,s, welk de byfondere ey^'^h^Tv^nlTen

"
i^oic:. geborenen, en het ware woord des Vaders/dat alles bevatteden fv óf'

met de'n Vaderk
'^""^'"''^ r>-ede-oi eenV^fg

oZt' 7;"e|«^°'-derd zijnde, vond men goed de regtfinnige
fo':„;: nieenmg der Vergadermg te bevatten in een bondige Geloofs/orm If
«dd. behjdenis des Geloofs d.e vervolgens door Hojim, Bifl-chop van Cor-

duba, opgefteld, in de Vergadering ingeleverd, van defelve, en vanden keyfer t ecnemaal goed gekeurd wierdr^}, en luyde als volgd:

'ffy
(.d) ^„„0, ^Socr. lib. uc.7, %.p. lo. (,) r/W. l,b. i. r. » ,7 Sic hier
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in eenen God, den almagtigen Vader, Schepper van al-

fffjr f J^^J^^^Vke en onjïenelyke dingen-, en in eenen Heere Jefus Cbri-S rr
^^"^'^ eenig.geborenen des Vaders, dat is, tiyt de

J'^^P^^^^^ of het wefen des Vaders; GodtijtGod, ligtuytligt, waar-,
^^ig ^od uyt waaragti^ God ; gehooren, en met gemaakt; van het Cel-

-^e wefen met den Vader, door welken alle dingen m den hemel en oPaarden gemaakt zijn; die voor ons menjchen, en om onfefalwhen vanden hemel ts neder gekomen, vleefch geworden, en menCch aewordenzynde, geleden heeft; die ten derden dage weder is op^efiaan, ten herneL gevaren, en weder komenfhl, om de levende en doode te oordeelenm den H.Geefl: maar de algemeene en Apofiolifche Kerk vervloekten verwerpt die, welke feggen, dafer een tjjd was , dat hy niet was-en, dat hy met was
,
voor dat hy gemaakt was of tiyt dm^en , dieniet

"i^aren, gemaakt is- of, dat hy van eenige andere fubliantie ofweCen
ofeenige verandering en alteratie onderworpenis.

^

Sfve^rk^^tdt
^'"^ aangenomen: waar op Confam^

I
^ ' volkomen genoegen in te hebben, metbetuyging,

te V. n 7 ' ^^"P^ngheyt van defe Vergadering als een genadige gif-

ft.lH
"

n'"'''"
gegeven aanfag, en vonnilde, dat die de dus vaftge-

Itelde Dcfluyten niet wilde aannemen, foude als een, die fm tegen hetoordeel van God fel fs poogde op te.ftellen, worden gebannel Deleer- vonnfso^ftukken van Arms dus veroordeeld zijnde , was men bedagt om ook- "^^^^

over fijn perfoon te vonnifTen: dus wierd hy afp-efet, nevens fijnen ai

n

«enm n> ""^""Jt
fo rijkelijk gefaayd had, te ko-men(/J. Dit alles wilde de Ariaanfche party ten eerften niet toeftaan ,

waeten h- dd^nW ^onffantma
, verwittigd waren, te ver-S de htii ^-

V"""'
^« ^^^^ ^f'fSte" van Arius

,

lTik4"^^f^^^ ^'J^^^^
''"^^^'^ endatdeedenfyfelfsnietCge:

hun evf Q ^" ^^bben geen reden omW j^u"^ ^^''^^r:^'^"''
geloof te weygeren) dani^JoA., door loos-

wnnrn"^
^ ^^^^°"^ende hun eygen gevoelen, en ondertekenden het

wel er^rr^'
nieto>c^.(^, en gaven alfo te kennen

, datfydenSoon
ei ericenden van een gelijk, maar niet van het felve wefen met den Va-

en V/il? r'^"/'^' ^l^""'
Secundus, Biflbhop van Ptolemaïs.TweeBif,

nief T N J ^^^P Marmarica, ftonden op, en wilden liever ^<^.'?^pp'=»

ite vin
" ' Synodale uytfpraak goed keuren. De eer- tekenen,

fevde h ^c^^
"'^^ Eufebius van Nicomedien, cn

-verbaZ^
^" aangefigt, Eufebius , gy hebt ondertekend enkelijk om

den t

'^^^^ ^^^^^^ ' ^^^^ '^^ vertrouwe in God, dat gy binnen

ook.
^ "^^^^ twaalffnaanden fult gebannen worden. So gebeurde het

de^J^ïr
^^^^^^yke vergadering het hare gedaan hebbende, verfuym- De Keyfer

rn f "'^^ ^oen. Hy gaf dan bevel om Arius(m'),
^^"f

A"us
cn die met hem veroordeeld waren, te bannen, volgens welke fy na
yricum^ de plaats van hun geftelde ballingfchap , vervoerd wierden:

%s ^
~^

'

(/w"^-
^o-?- 434- (O Soz^om. ihtL c. 21. QO Lib- i. cap. 8.».4(Jo.

/>. 43

5""- ^ "P' ^^'^t' T'H Orthod. FU. Ub. 5. c. %. (m) S.zom. Ub. i. c. xu
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En gebied Vcrvolgens fchrcef hy^ fonder onderfcheydj aan het volk en de Klergie,

fijne DOC Jat men alle de Ichriften van Arius verbranden ^ en hen den fmadelij-

krandcnr* ^^-^ "^^^"^ 'Vorfhyriaucn geven foude. Het affchrift van fijn brief

,

alfo die maar kort is , fullen wy hier invoegen :

CoNSTANTiNus DE Groote, de Aiiguftus , de over-

winnaar 5 aan de Biflchoppcn en de Gemeyntc.

'>^Ademaal Arius den weg van godloofe en hoofe metifchen heeft inge-

> ^J ^^^^ ^^^^ billyk 5 dat hy op defelve wyfe alsJy
geflraft worde. Gelijk derhalven Porphyrius , de vyand van de ware
Religie

, fchryvende fijne fcbadelyke boeken tegen het Chrifiendom , door

fuiken grooten misdaad verdiend heeft , voor de nakomelingen te worden
gebrandmerkt , en vervloekt , en dat fijne boeken tiyt de wereld geban-

nen wierden : fio heeft het ons ook nu goed gedagt , dat Arius en fijne

aanhangers den naam van Porphyrianen fuUen dragen, gemerkt hun

manier van doen met die van Porphyrius over-een-komt ^ en hy in def-

felfs voetflappen treed. Voorts beveelen wy y aUe boeken, die van Anus
bevonden worden gefchreven te zijn , te verbranden , ten eynde niet

alleen zijne viyle leerftukken geheelmogen worden nytgeroeyd . maarfelf

s

de minlte gedenktekenen van hem niet mogen overblijven : en dat die ,

welke bevonden fal worden eenig boek van Arius te verbergen , en niet

opbrengen om te verbranden , aanftonds, na dat hy falgevat wefen , met
de dood fal worden geftraft. God neme u in fijn bewaring.

Verfcheyden fulke brieven fchrecf Confiantinus {o) herwaards en der-

waards tegen Ay^tus en fijn gevolgd en onder andere een ^ waar van E-
piphanius^p) gewag maakt, en geheel te vinden is by Gelafms Cyzice-

nus{q), waar in hy van die laak feer ernftig fpreekt, cn hemfeerfcherp
overhaald.

Uytfpraak IX. Naaft de faak van Arius nam de Synode voor het geval van Me-

ojJlïdt ^f^^^^ den Egyptifchen Bi{rchop(r), die 'Petrus en defTelfs navolgers

tius. op dien ftoel fo veel moeyte had aangedaan j maar gemerkt fijn misdaad

geen Kettery, maar enkel ijk een fchearing was, fo wierd'er fagter en gemak-
kelijker met hem gehandeld. Sy belaftten hem te blijven in fijn

eygen ftad^ ftonden hem de benaming van een Biflchop toc^ dog fon-

der eenige magt of gebied binnen of buyten de ftadj Die van hem wa-
ren aangefteld , wierden , na dat fe door i^lexander , hun eygen hooft-

Bifichop fouden bevcftigd zijn, tot de H. gemeen fchap , cn de cefïe-

ning van hun dienft toegelaten , maar fouden elk na fijn order plaats

hebben agter alle andere van de Klergie ^ in alle Kerken en parochiën

daar fy quamen^ en by affterven van iemand, in defTelfs plaats treden^

mids dat fy op een behoorlijke wijfe door het volk gekoren , en hun
verkiefing door den Biflchop van Alexandrien goed gekeurd wierd;

dog dat fy niet fouden vermogen iemand na hun goed-dunken te ver-

kiefen. Wat Meletius felfs aanbelangde, hy wierd, (om dat fijn oude
ftijffinnigheyt , hoofdigheyt , en onbefcheyden inborft te wel bekend was)

van alle "magt, ten eynde hy diergelijke onluften en verdeeltheden , ge-

lijk tc voren , in de Kerke Gods niet meer verwekken mogt , ontfet.

X. Het naafte , dat in die vergadering voorquam (want wy fullen,

dus

i») Ext.ap.Sacr.lik i.c.^.p.'^i.VideSoz.ont.loc.ett. Co) Sozom.ihtd.p.^-^f). (p) fJ^-
ref.6<).p:-^x^. '(^) Htf}.Conc.Nic.lih.-^.c.i.c9l,i6^. (rj Epift.Sjn.Nic.ap.Socr,
lih. i.e.^.p.zZ.SoK,om.lih. l,e,^^.p.^i^%.
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liik W ^ Synodale verhandelingen gefproken hebbende, korte- -tVerfcM

^Th^A ^^"^^ overloopen) was het verfchil over den tijd van Paafchen°'"h«

de tfn?el NT?"'
^^'''^'^^ Ooiterfche Kerken hietóen het naarXüe wijle der Joden, op den veertienden van de Maan , en alle andereop aes Heeren dag, die op dien veertienden volgde. Hier over was algetwift van de eerfte kindsheyt der Kerk af, en felfs hadden goede

'

godvrugtige mannen malkander daar over met alle vinnighevt nu endan aangeklampt
; en ontrent defe tijd, wierd dat verfchil wederopgehaald en driftiger als ooit voortgefet. Het afbreken van dkri^ een der eerfte redenen , die den Keyfer tot het ffamenróe-pen van defe algemeene Kcrk-vcrgadering bewoog. In gevolge van dien

Ifdit"/nTft"r hoogft'enredel|enbei;1|k e,tn"da dit groote feeft alom op eenen tijd en dag gevierd wierd en vervolgens oordeelden fy onbehoorlijk en onbetamelijk te zijn , dat de?é
plegtehjkheyt, waar in wy de opftanding onfes Heeren uyt dendooderi

meÖn"'' T^'"'
'°"de afhangen va'n de gewoonte der Joden, d,e

Sfvetrhehl hunnehandenmetdeffelfsonnofelbloed

fan d7e Kerv'"-'
'"'^1^ '"'P^"S 2°*'^ gevonden, het gebruyk

Ttr, ^ A u'^ ' "^'^J^^^'
oude%ijden af hun^Pafcha

den h HH ^^'^H^T"- 'l'=T*^"^hetJoodrePafchaquam, gehou-den hadden. Hier door ging dat onweêr, daar men in^de vóor-aan Ord„.o..de eeuwen geen raad toe geweten had, fchielijk over. Het laatft? dll
hier wierd voorgenomen, was het opftellen van fekere regels ontrent P'''"-
Kerkelijke tugt(0, en de regeeringV Kerke , die fyTvatï den in^"'"twmtig ftelhngen. welke nog alle hedendaags voorhanden zim oïe'er™-

met veel geloof verdienen) als nu onlangs.

..r.^ A ^^^^^^^ "^^^ ^ot defe vergadering van denKevferoo-Wattuf-
ontboden Biffchop van de NovatiaanfcL party , die^ens '^^^^^^^^

l.;.u grond-ftellingen ^ afgefonderde vercranprincTPn Acefius

Rodvrü^ill^p'" g''"«^"''t''?P
^"dere Kerken houden wilden, h^""'"""-

IhenK ^^^^^''^^ alle oneenigheden en verfchillen tuf-

weshaltn W '^^^T^ '
hooptedefelvemetdeandereteverfoenen;

orlr om h^Jr'i T**' Geloofs-formulier. en gegeven

de ondeTreV
ondertekenen, Acefus vraagde > of hy hetooLil-

vanK.r^u"' houden aan de uytfpraak ontrent het houden

niets niemto j
Waar op Jcefius tot antwoord gaf, dat het daar in

geleerd I'
geordonneerd had; dat hy altijd fo, als daar was opgefteld,

deoDdie^-f'^'-''^
^^'''^hen ook fo onderhouden had, afs zijrt-

der Aooft-pr f ^^'i?^^^''''
^" beginne, felfs vari de eerfte tijden

df tr,.m» r u Waarom, feyde Conflantmus , fchevd cy u dan van

heel fa k t^'
^"''^ "^"^ antwoord begon de Bifchopdege-

vnl • jP '^
' e" *e ftellen wat'ef ten tijde van de ver-oigmg onder Bf«»j,tunrchen NovatianUs en Corneliiis, Biflchop van

(Ar,,, [T 2] Romen,

iii i '"•r-j'i''-^P'pl'-^''-f»P-<:'t''t- (V) lih.i.c.i.p.i^. {x) Hifl.Cone.Nii.
•'30-"/.i5tf.

(;) SocrM.i.c.'io.f.Ti%.SMm.Uh.i.c.ïx.f.^i6.
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Romen, was voorgevallen j en dat by hen die fcherpe order was, dat die

na fijn doop tot fuiken fonde, welke de Schriftuur de Jonde tot de dood
noemd , vervald , tot de heylige gemeenfchap niet mogt worden toege-
laten ; dat men fuik eenen wel tot bekeering nodigen en vermanen mogt,
maar dat hy geen vergeving of quijtfchelding van eenig Priefter te ver-

wagtcn had , en die alleen te gemoet fien moeft van God , die alleen

magt en regt heeft om de fonden te vergeven. De Keyfer fig een wey-
nig bedenkende, en die onbarmhertige fl:rengheyt van die order overwc-

fto'rit'"n-
voerde hem te gemoed, Is het fi, Jcejius, rigt dan een ladder

rcgt word ^ » ^'^ klïmt alleen in den Hemel. Het is wel waar, dat dit verhaal
*

«lakken
nieuw uytgever (^s) der Kerkelijke Hifi:orie-fchrijvers in twijfel

g«'o
getrokken wordj maar Socrates y die het verhaald , verfekerd ons het
te hebben uyt de mond van eenen Atixanon , die een Novatiaans Ou-
derling zijnde, K^cefms in die vergadering ten dienft was, en het bo-
ven-gemelde gehoord en gefien had(^). En genomen men was fo onre-
delijk cn onbefcheyden , dat men fulks van wilde feggenverfon-

nen te zijn, fo kan men egter figfelven met verbeelden, wat hemfoude
hebben konnen bewegen , om iets te verdigten , 't welk die van zijn ge-
voelen fo weynig voordeel en aan fien geven konde.

Briefafgc XII. Nicts was nu overige dan volgens gewoonte alom ,enbyfoiidcr

tfvTrhan-^^" Kerken, die'ermeeft aan gelegen was, 't verhandelde in de Synode
dddc. bekend te maken : tot dien eynde wierd'er aanftonds een briefafgevaer-

ianïaf
^ ^^S^W ^^"^^ van Alexandrieu ^ en aan de BifTchoppen van dat Ge-

conciiie. weft , waar in hen d'uytflag van dat Concilie beknoptelijk verhaald wierd:

word inge.
BifTchoppen te Nicea vergaderd, en aldaar een groote en heylige

laft. Kerk-vergadering uytmakende , aan de heylige en groote Kerk , door
de genade Gods geplant te Alexandrien , en de waarde Broederen
in geheel Egypten , Libyen en Pentapolis, groetenis in den Heere.

'^lilAdemaal door de genade van God, en goedheyt van den feer god-
^ vrugtigen Keyfer Conftantinus uytverfcheyden fteden en landfchaf-
fen een beylig cn groot Concilie befchreven , en te Niceën gehouden is >

hebben lejy 7todig gcagt^ dat u nyt de naam van degebeele heylige vergade-
ring brieven fouden worden toegefonden-, ten eynde gy fotid kennis heb-
ben van ^t geen aldaar voorgekotnen , behandeld en vervolgens befloten en
vaflgedeld is. Voor eerflwierd degodloofefaak van Arius en fijn aanhangt
in de tegenwoordigheyt vat} den feergodvrugtigen Keyfer^ overwof^en ,en
door eenalgemeene toeftemming veroordeeld deffelfs ongoddclyke^fiellm'
gen , felfs ook fijne feer godslaflerljjke woorden en fpreekwyfen , van
hem tot het voorfieUen derfelven gebruykt, waar in hy feyde , Dat de
Sone Gods uyt niets was voortgekomen; Dat'er een tijd geweeft is , dat
hy niet was , en dat hy een vrye wil hebbende konde goed of quaad
zijn j en niet fchroomde hem een fchepfel, en een werktuyg van God te
noemen. Dat alles heeft de heylige Synode

, fuiken godloosheyt en fit-
terny niet langer konnende verdragen, nog fulke godslafterlijke tiytdruk-
kingen hooren ,

vervloekt enverooT-deeld. i>ogi of dat wy hem, dienaar
verdienftcn beloond is , niet verder befjuaren , gy fult buyten twijfel
reeds gehoord hebben

, ofwel eerlang hooren wat over zijn perfoon ge-
vonnifd is. So boos-aardig en befmettelijk was zijngodloosheyt , dat hy
Theonas Bijfchop van CHarmarica , en Secundus Biffchof van Ttolo-

mais
(^) Vale^.Anmt.adSocr.p.c,. (a) Fide Socr.ibid.CT C. 13.^.4^ (b) E^t. ap,Socr.

hh.i.f.^.p.ij.Theod.ubi fnpr.p.^o.
^
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ZTr.'i
^'^'^"^^ 'tverderfmet hem gejleept heeft-, die dan

K^r'T"'''^'/^^ r^r<?'" Maarnadieh de genade GodsMeletms wel van de godhosheyt en laftering defes ramfjtlken ^evoe-

eêndriy" S' 'ff,
i^fihroomd hebben onder die tf voren m'""Iragt en vrede leefden, verdeeltheden en fcheurin^en te verwekken

heeft bewaard dog hy met die van hem verkoren waren trots en hal
Jtarrig bevonden x,jn geven wy u, waarde Broeders, te kennen, watde Synode daar over befMen heeft. Het heeft haar goed zeda.t (Ztmet hem, d,e naar hetnauwfteregtgeenmedelydenverdienJe, iandelende) dat Mcletius tnfijnftad fal blyven, maargeen magt hebben in't flukvm verkermg ofhet opleggen der handen^ en dat hyfig in geene fad
R&u ,^i"'''H it^?' 'i^^^^^-'^eehigennaaJvan
Bjffchop behouden Jal Wat aangaat die van hem beroefenenaanneReldzyn, /„Hen, als zynde door een man van een heyltge order beve fiJ
tot de gemeenjchap worden toegelaten-, maar met dit beding, datfy welbehouden JuUen hun ampt en weerdtgheyt

, dog alfud hun plaats febbeu
agter aUe dte t eemger tyd van onfeu eerweerdtget Amptgcnoot Alexan-

7erZTl "fl^^j^V zyn. z-ijn geordonneerd En wat humti

VeiZt- i H'"' '""^^ ' i^mandnaar hun believen
te veruejcn, of iemands naam daar toe op televen, ofrelFsbmtenQoet-vmden van de B.ffchoppen der algemeene Kert , die Zder hTlfkL
bted van Alexander z.yn, iets te doen : Maar fi iemand van hen Lr^ods genade, en uwe gebeden fal bevonden worden aan t-ene Ccheurin^
fclMld,g zeweeft maar onberifpelyk gebleven te zyn by de aliemeene e%
Chr.ftelyke Kerk

,
die fal de magï hebben om te verkiefen enoptefevende namen van die tot den rang van Kerkelyke beqnaam z.yn, enal aldere dmgen, volgens de regelsenordersderKerklteverriHen. Vorders

indien iemand van hen, die reeds in de Kerk =,yn, komt tefterven. Caleen derlaatfi-aangenomeue m de plaats van den overledenen treden mks
rï j'-^T^.^^

W.» worde, van het volk mTZ eTvoZnl
7e 'Éven hefff ^"'l

tef/SS.".! 5t
flfs fZJf {fl ";'>^,''^if''^>^derentoegeJfaan. OlIaarwatMdcL
Jelfs aangaat, het heeft de Synode behaagd, hem die gunfl niet toe tejraan, maar hy fal, gemerkt zyne voorgaande hardnekkigheyt en onbe^
aagtjame drift

,
van alle magt en gefag, waar door hyt'eenicertijdwe.

aerom luiken ntrnet- r„..jl I.... // '=',.-'„

heyligili

Ct^^ i'^r ,1
-^Kxanarien ranen. yan 't geen er buyten dat

Yf'^'ll onje Heer en Eerweerdige Amptgenoot en Broeder Alexandcr
tegenwoordig is geweeft) verfbgt en beften is, fal hy , als züude in
-•Ue voornamelyk-gebruykt, fhuys gekomen zijnde, u nader Serigten.

het hTn '^y ook bekend, dat het verfchiloverhet houdenvatt

daJ, J^''ffih.fteJf,door hulp van uwe gebeden, telukkit is afge-

ZeUkji"^,
5rflf^?r« in het Doften, die hetfelve tot nog toe,

aai I t
'. "f "Veertienden der CKaangehouden hebben, voort-

van O
^^"^"'''è f"^^en vieren naar de gewoonte van de Roomfche Kerk,

y'u^y"" die van aal-ottde tijden afgedaan hebben, gelijk als
~y- erblyd n derhalven over defengelukkigen uytflag , over de algemeene

er-een-ftemming en vreede, en over het affnyden van alle kettery.
y^^fmgt onfen Amptgenoot en uwen Bifchop Alexander met meerder

OTu^^-
""""

"K^'^S en liefde; gemerkt hy doorfijne tegenwoordigheyt

hf.^l'"* &''I"'egen gegeven , en in fijne dagen ongemeene moeyteuytgeftaau
J

<
op dat de vreede en eendragt onder u herfteld worde. Bid voor

[T 3] ,»/
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ons allen, dat het geen wel bejloten is , vaft en ongefihonden behouden

worde door den fegen van den Almagt'tgen God , en onjèn Heere Jefus Chri-
Jius , als z^nde dus gefield en geordonneerd , gelijk wyfekerlijkgelooveni
^volgens het welbehagen Gods des Vaders in den Heyligen Geeft , dien de

eer en heerlijkheyt toekomt van eeuwigheyt tot eeuwigheyt. Amen.

DcKeyfcr Ncvens dcfc Synodalc brief was'er ook een van den Keyfer(f), waar

^Sfekc^^^
hy feyde> „Dat hy het als een van de grootfte weldaden en fegenin-

*„ gen der Goddelijke voorfienigheyt aanfag, dat de waarheyt fo heerlijk

55 had gefegepraald over de dwaling > Dat de verdeekheden en fcheurin^

35 gen waren verbannen j Dat de boofe leering van c/^/W (dien hy geen
„beter naam , dan van t5 J<«3ó^« «vaiJ^'f ^^g vVjj^st»)?, des duyvels onbefchaam-

3, de dienaar geeft) die reeds de geheele wereld door verfpreyd was ,

35 met alle mogelijke voorfigtigheyt en nauwkeurigheyt eerft onderfogt,

55 vervolgens verworpen , en dat in tegendeel door de Vaders in dit Sy-

„ node de daar tegenftrijdende waarheyt vaftgefteld was j welke Syno-

„dalc iiytfpraak in defen, hy feyde, als het vonnis van God (gemerkt

55 die mannen door den H. Geeft verligt en beftierd waren) te moeten

5, worden aangenomen j weshalven ook een iegelijk fig verpligt moeft
„agten om defelve in te volgen j en tot den weg der waarheyt met al-

En aan alle )7 Ie gewilligheyt weder te kcercn. Behalven defen brief fchreef hy nog
tierken. een anderen (d) aan alle Kerken in 't gemeen , waar in hy hen bekend

maakte j Wat moeyte en bekommernis hy over het llegten van het

5j Pafchaal verfchil-point gehad had , dog dat nu de algemeene verga-

55 dering defelve met eenparigheyt van ftemmen had afgedaans en dat

5, het ten hoogften redelijk was op een en de felve tijd alom in de alge-

55 meene Chriftelijke Kerken Paafehen te honden j derhalven was nu

,

55feyde hy , fijn verwagting, dat fy op dat befliiyt fouden geruft zijn,

55 en het felve aannemen als een fegen van den Hemel , en als awav , wV

55ö6^»j9-Mf, c^ToA^^v, gel^k het waarlijk was , als een Goddelijk bevel t ge-

55 merkt het geen in de heylige Synoden door BifTchoppen befloten en
55uytgefproken word,, moet worden aangemerkt als de wil van God.

DcKcyfer XIII. Allcs diis naar wenfch ten eynde gebragt zijnde, nodigde de
onthaald de j^eyfer (thans op fijn twintig-jarige regeerings dag een viei'dag hebbende

pèn?''^' aangefteld) de BifTchoppen (é-) by hem ten eeten. Daar gekomen zijnde,

ftonden alle de Amptenaren , Hovelingen en de wagt gereed 5 om hen
te ontfangen. De voornaamfte van hen wierden onthaald aan des Key-
fers eygen tafel , en de andere in andere daar toe bereydde kamers. De
Kcyfer5 fiende dat iemand om fijn ftandvaftig aankleven aan het Geloof^
ten tijde der vervolging^ fijn regter oog verloren had , kufte delfelfs won-
de 5 bewees hen alle bedenkelijke eerbiedigheyt , en verwagtte van hen

Geeft hen hun fegen-wenfch. Na den eeten gaf hy elk van hen vereeringen en ge-

gca"'"''
fchenken , naar elks verdienften en agtbaarheyt van hun plaats , en fo als

Ennccmt
g^oothcyt van fuiken Prins betaamde. Dit gedaan zijnde, nam hy

van'Sijnvan hen lijn affcheyd, hen nogmaals vermanende gelijkformigheyt in hee
atfcheyd. Geloof, cn vrede en eendragt onder malkandercn te houden j enverfoe-

kende dat fy dog dagelijks met allen ernft God wilden bidden voor hem,
voor fijne kinderen 5 en voor den welftand van fijn Rijkj waar op ook
de BilTchoppcn hun affcheyd van malkanderen namen en elk fig tot

fijn thuys-reys gereed maakte. Dus eyndigde dit groot en eerfte alge-

meen
(c) Ext.ap.Socr.ibid.o.-^o. (d) Exf.ap.Eufeb.devit.Confi.lih. ^.c. ly.p.^^i . Socr.ubi

fupr. p.y^. Theod. ibid, c.io.p.^z, (O Enjch. ibid. f. 1 5 , S«x,. ibid. c. 1

5

.p. 43 8 . Theod,
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nieen Concilie, na dat het wat meer dan twee maanden gekten had, Hoelang
gemerkt het begon den 19. Jmii , en fcheydde in het laatfle van ^//.datCond-

rpfus- fo dat die het fpoor geweldig byfter zijn, die den tijd van hetIS
'

iitten deles Concihe met alleen tot meerder maanden, maar felfs tot
meerder jaren uytftrckken : want fommige willen (ƒJ) , dat het geduurd
hebbe drie jaren en fes maanden

5 Nicephorus{g) fpreekt van drie jaren
en wat meer; Gelafïus{h) bepaald het van het feftiende tot het twin-
tigfte jaar van Confiantiuiis regeering j Thothts (i) en de uyto-ever van

"

de Synodale verhandeling Qz) willen, dat het gehouden is^ten tijde
als Syhefter en Jtd'tns BifTchoppen van Romen waren , wa^riiVt vokd
dat hetfelve, volgens de gemeene rekening, in het jaar CCCXXV. t'fa-men gekomen zijnde, niet min dan dertienjaren foiide geduurt hebben-
daar het ondertufTchen klaar is, dat het is gehouden, als Tmilmts eil
Jukanus Burgermeefteren waren, en geeyndigd, wanneer hy lijn

(twinng-jarigc regeerings-dag) vierde, en dienvoljrende daar
Unftanttnus fijn regeering in het jaar onfes Heeren CCCVI. had aan-
gevaerd

,
dat het in het reeds boven gemelde jaar besjonnen en geëyn-

digd is.
<^ j D D j

^^^^ maanden na het fcheyden van de Svnode, wierd ^^//^^/W Eufcbms
i^Ulchopvan Nicomedien, en r/:;é>ö^///-j- BiObhopVan Nicea^ niet te-^=^"^''°-
genftaandefy hun gevoelen looslijk ontveynft hadden, even als ^r/WÏltgds
vcrlondcn, en op bevel van den Keyfer gebannen (/); doj^ om wat re-"'°'''^^°g'=-
denj word niet op eene wijfe verhaald. Want Thiloflorgtus {ni) , ^jig

bannen,

hen altijd foekt voor te fpreken, verhaald ons, dat fy, van hun onder- Redendaar
tekening der Niceenfche befluyten berouw hebbende, tot den Kevfer ""'"f

^"''^

quamen, en hem feyden, Heer. wy hebben qmlyk gedaan, dai^^wy
, tiyt vreefe voor u , een goddeloofe belijdenis ondertekend hebben ^

waar over dan de Keyfer gevoelig was, en , indien de gefchiedenis waar

X'^w'/
wierd Andere Schrijvers (;.) willen, dat fy inScomc.

Z\.A u^^'""
het Niceenfche Synode, die by den Keyfer bewaardwie den, hunne namen in de gedane ondertekening uytgevaagd, end felve alfo vervalft hebbende , in ^t openbaar begonden^ftaandefe hou^

aen
,

Jat den Soon mede-wefig, en van hetfelve wefen met den Vader
te itellen een valfche leering wasj waar over Eujebius by den Keyfer
beklaagd wierd, alwaar hy door een buytenfpoorige onbefchaamdheyt
den Keyfer fijn kleed vertoonde, en hem vraagde. Of hy, dat fiendem twee ftukken gcfcheurd, egter nog foude willen , dat elk deel van
iietlelve nog de felve fubftantie was ? Een foort van onbefchaamdheyt en
goaioosheyt, waar over de Keyfer ongemeen misnoegd wicrd^ temeer,«m dat hy dus de verfchil-pointen , die hy gehoopt had, door de forg
an het onlangs gehouden Concilie t'eenemaal afgedaan, en alle onluf-
n daar uyt ontftaan

, gefmoord te zijn, weder fag herleven. DefeEnaiier-

laat
"^^^ men fijne gedagtcn op dier mannen drift en inborft

,"e'nbSpan
, wel thuys te brengen

, cc!;rer is het véyliser aan te2;aanophetvanCon-
^ecn er de Keyfer fclfs in fijn briefaan die van Nicomedien, die ftraks

d
lijn verbanning gefchreven is, vanberigt (0) ; 3, Die

"rl^^S"mnige leer hen voorgefteld, en door eenige aanmerkingen de
3, icnadehjkheyt van de Ariaanfche grond-ftellingen vertoond,hebbende,

(f\ ja ,5 nader
C/) ^it.Metroph.c^-^Ux.ap.rhot.i^f^.col.T^iz. (g) Lib.Z.c.i6.p. ^U. (h) Lik

^' 3 26^. (,) EpiH.adMkh.Bid^.p, 3. C-^)
Synodtc p. i6. (l) Philofi.lik

I
.

c. c,.p, so^, Uh. I . c.'i I . 43 6. (m) Lih. 2 . ap. Nicet. Thef. Orth.fid. lib. 5 . c. 8.

^•448. («) Soz,. lih. 2. c. 21. p. ^71. (0) Ext.fra^m.ap.Theod.lib.i.c.io.p.ACf,
J»te^r.vero ap, Gelaf. Cyjc. lib, 3.C. ^,co^, 278. Vtd^Nkn, Thef Orth. Ftd.ltb. 5. c.
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5, nader fpreekt van hunnen Biflchop Enfebius hy te laft legd j Met
5, den tyran Lidmus te hebben toegehouden; de oorfaak van de laatfte

„vervolging gcweeft te zijn; tegen fijn perfoon aangefpannen , en by-
„fondcr lijn Gemeynte met Ketterfche leeringen vergiftigd te hebben:

3, dog hen met eenen bekend maakt ^ dat hy daar tegen voorfien , en
„hen een trouwen en regtfinnigen Biflchop gefonden had, die nietfou-
„de nalaten j indien fy maar na hem luyfterden, hen op den regten weg
„te brengen. Nog nader feyd aldaar de Keyfer, dat Eufebius in de
„laatft gehoudene Kerkelijke vergadering tulTchen vreefe en fchaamte
5, zijnde, die godloofe gevoelens ^ na dat hy fijne (des Keyfers) voorfpraak

3, meermaals door d'cen en d'ander verfogt had , (ten eynde hy niet in
„fchandc geraken, en van fijn plaats afgefet mogt worden) 'had verfaakt,

a, en hy daar door misleyd en bedrogen was j maar dat hy en TheogniSj
„na dat alles, henfelven ten vollen ontdekt en getoond hadden, wat hun
5, gevoelen was : want als hy fekere fcheurfieke Ketteren van Alexan-
ajdrien, als roer-vinken en ftoke4)randen (die egter de Synode in ver-

„ wagting van hun berouw had verfchoond) by hem ontboden had

,

5, hebben defe mannen , feyd hy , hen niet alleen aangemoedigd , en in

55 hunne huyfen ontfangen , maar ook in hunne godloofe en ongoddelij-
5,ke praarijken raad gegeven : weshalven hy bevel gegeven had defelve
55 na een afgelegen land in ballingfchap te verfenden

, ^en alle, die voor
55 defe peften fouden fpreken, of van defelve iets by hem ophalen, aan-
55 ftonds na behooren te ftraffen. Volgens welke laft fy na Vrankrijk
gebannen , en hunne plaatfen door twee andere weerdige mannen ver-
vuld wierden j want i^mphion wierd Biffchop van Nicomedien , en
Qhreftus van Niceën.

Vierde Afdeelin<s.

Athanafius handelingen van het Concilie van Nicca af, tot

het Synode van Tyrus toe.

INHOUD.
'T>e Hijtorie van Athanafius word nader hervat. Na de dood van A'

lexander word Athanafius in dej^elfs plaats Bijfchop. T)e wette-
lijkheyt van fijn beroeping word beweerd tegen de lafleringen der
Arianen. Hoe oud hy toen was. Sijn fpeelen voor Biffchop als hy
maar een jongen was, word in twijfel getrokken. T>e Arianen en
Meletianen /pannen ffamen tegen hen aan. Meletius gaat de or-
ders van het Synode tot Nicea te buyten. Arius word ontfiagen
van fijn ballingfchap. Eufebius en Theognis komen weder te huys^
en verklaren hun toeftemming aan het Niceenfche Geloof V Ver-
haal der Arianen van Conftantinus gunft tot hen , en misnoegen te^

gen de regtfinnige. Athanafius beföekt de plaatfen onder fijn Bif-
dom 5 en ontdekt eenen Ifchyras j Komt by den H. Antonius. Wat
'er tot verfoening van Arius ondernomen wierd. Klagte ten Hove
tegen Athanafius. Sijn verantwoording . en vryfpreking. Eufta-
thius Biffchop van Antiochien word valfchelyk befchuldigd y en ge-
bannen. Athanafius word nogmaals befchnldigd : Hy voldoet den
Keyfèr. Een Synode beroepen tot Cefareën 5 om de faak van A-

thanafiuis
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thanafius te onderfoeken. Athanafius weygerd daar te komen, H wetk
misdtiyd wterd,

^
^^\r^A

"^"^^^ Hiftorie gevolgd hebben- Athanafitiè

de, iul en wy nu defelve nader op de faak van Athanafius^'^'^'}?

.f J.x^
brengen, en hem op het toonneel vertoonen van toenT

tof^^J van fpreekt) genoegfaam Biflchop van de geheele wereld wierd,
gehjk hy ook fekerlijk was, gemerkt fijne daden en fijn lijden bv-na de
geheele Hiftone van die eeuwe opmaakt, en als fodanig vervolgens van

t'hnvf T'"^""
^^ngemerkt. ALexander van het Concilie te NiceënAicxanderthuys gekomen zijnde, en de forg over de Kerken, ^i^tMeletius.^'^'^^''

h^W r g^^i^^igd' hem overgegeven had. aangevaerd A^ïnafiü.hebbende
, ftierf niet lang daar na , als of God hem maar fo lang ge-

"

paard had, dat hy de vrugt van al fijn arbeyd foilde proeven, en fijner
kerken met genoegen in rufte en vreede herlleld fien, en hem enkeliik
had t huys gebragt, op dat fijne beenderen met eere onder fi)n eygeri
volk fouden begraven worden. Hy ftierf vijf maanden na het fcheyden
van de bynode, en wees, fo gefegt word, voor fijn fterven Athanafius

AW Apoïïtnaris de Syriër^, wiens vaderte

^in r ^? opgevoed was, berigt ons, dat Alexander op
hjn dood-bed meermaals Athanafius, die niet by de hand was. ont-bood, en giffendedat hy agter bleef om de groote laft , die hv oö
lijne fchouderen leggen wilde, te ontgaan, iiytriep, Athanafius,
meend het te ontgaan

, maar gy fult het niet ontgaan. Epiphanius , diede tyden en faken wonderlijk door malkanderen fmijt,ïeyd onsVr),
dat Alexander geftorven en Athanafius. dien hy by teftament fijn be-

inZnl Y'l^"" ^"y^ ^^j"^^' bediening

eefteld^wtJ^^^^^ "^u 'T^'^''"'' ^^"h^"g Bifl-chopaan^Gelijkda.^
geiteld wierd, dog dat fy beyde binnen drie maanden overleden 7 im

t iST:&. 'r'^.>™ derfelver'ptts^am^^^

den' LT ^ "^'^ konnende met de waarheyt over-een gebragt wor- e^-'ï^

vdk ?.?PaT ^^^r'''
was^/.W..nietgeftorvenr offo het^""'°volk van Alexandrien nep om Athanafius, liep naar de kerk , ftortte

tot dien eynde hunne gebeden tot God , en volhardde daar in dag en nagt,
ja ly befwooren de Bifl-choppen (die tot het aanftellen van een nieuwenMicnop in de ftad gekomen waren) hem tot Bifl-chop te beroepen

,

tSn^^'"^!. ^""l f)"
"^"^ g^^"^ hen laten ver-

de 1' J''''^ ^V^^'
gefchiedde

:
dat naar hun begeerte gedaan zijn-

Kerl7r ?
ftonds een algcmeene vreugde en genoegen, fo onder de

bliic^T h UI
"^"^^^^^ betoonden met alle openbare tekenen van

fien ?'i ^ algemeene t'famen-loop om den verkorenen te

Sroor.''" 1

gelukwenfchingen en dankfeggingen aan God voor fó

aanmerk^^ ^^f,'
(gelijk de Egyptifche Bifl^choppen wdk de

felvp K 1"' welker fommige by dcfe keur tegenwoordig waren, en de-A"^n/n

terend^^^^^^ W . dit euvel opnemende , ontfagen fig niet laf- rerdt)^^^

en Mei t T wanneer na Alexanders dood deregtfinnige

hik p ^R^/r u
^ Biflchoppen t'famen gekomen waren , om eendragte-

|K een billchop te verkiefen, en fig met een plegtelijken eed daar toe
verDonden hadden, fes of feven van hen fig van de andere affcheydden

,

(.W
P L^t"""' ^'•Z'- ^77. (h yip. Soz^om. nh. i.c. i7./'.4<5^ (O
VlTr ^ 70. p. ^14. (^d) Epift, Synod. AUx. ap. Jth.in, ^pol, z.p. <:6u 'i^^o
^ ^ ^'''-'''-'^td.Soz.om.ukfiipr.p.^C'S, ^ f )

>'

3
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cn na een onbekende plaats geweken zijnde , i^thanafius , van wien niet

veel gefproken was, verkoren i om welke redendan veelevan deClergie

en 'het gemecne volk fouden geweygerd hebben ^ met hem deelgenootfchap

te houden. 'P/^i/öZ/ör^/V/x (ƒ) voegd'er by ^ diOX Jthanafiis met eeni-

ge van fijnen aanhang , terwijl de Biflchoppen tot de verkiefing vergaderd

waren , ontrent den avond naar de kerk van den H. 'Diottyjïus ging^

daar hy twee Biflchoppen uyt Egypten gevonden hebbende , de Kerk-
deuren deed fliiyten, en die Bifl^choppen dwong hem te beroepen , waar

over de andere Biflchoppen een anathema tegen hem uytfpraken j maar
dat hy aanftonds brieven naar het Hof fond, op den naam van degant-
fche ftad van Alexandrien , in fchijn als of die verkiefing met algemce-

nc toefl:emming gclchied was , en dus de goed-keuring van den Keyfcr
uytwerkte. Maar de laak lijd geen lafl:, gemerkt wy weten, dat njne

geflagen en gefworcn vyanden de gewoonte hadden , hunne faak door
valsheyt en bedrog te onderfchragen , en vcrfekerd zijn, dat fe die ver-

kiefing hebbende bygewoond , daar tegen betuygden , en quanfuys

de geheele fl:ad en Provincie tot getuygen riepen : om nu niet te feg-

gen , dat hy , naar het getuygenis van Naz'tanzemis {g) tot dien dienft

gekoren wierd , met algemeene toefl:emming des volks, en dat hy nier,

Athanafius gelijk fijn Nafaat , door dwang en moord 5 maar «VofoAixw? t« y^j^ 7rv€Wju«T<x«f,

^n"afshy^P
Apofl:olifche en geeflelijke (Goddelijke) wijfe inquam. Dit

BiSchop^ viel voor, ontrent het begin van 't jaar CCCXXVI. ter welker tijdhy
wierd. yj.y ]o\-\o was , cn niet meer dan agt-en-twintig jaren konde oud zijn:

want toen hy een jongen zijnde, voor Biflchop fpeelde (wanneer hy
naar allen fchijn ten hoogfl:en dertien ofveertien jaren oud was) was reeds

Akxander Biflchop van die Kerk j en gemerkt Alexander tot die be-

diening niet bevorderd is voor ontrent het eynde van het jaar CCCXII.
fo volgd, als men van die tijd tot het jaar na de Niceenfche Synode
voortrekend , defe rekening van felfs. Die jaren nu quamen niet over-

een met de gemeene gewoonte en de orders der Kerk : maar het heeft

hen goed gedagt liever voor cene reys van de regels der kerkelijke Or-

^ntcoJr-
af te wijken, dan dat de Kerk, byfonder in die tijd, fuiken on-

decien, gemcencn perfoon , die voor den tegenwoordigen toefl:and en nood van

Si nktnds
Kerk fo wonderlijk bequaam en dienfl:ig was, miflfen foude. Dus

BilrciióV- fpreekt men daar van, mits vafl:fl:ellende , dat fijn kinds-Biflxhops-fpel

ipeifteunt feker en ontwijfelbaar is, en nogtans, hoewePer een groote wolke van

'Tfegg^en
g^tuygcn ons dat heeft overgeleverd , fo fl:eund egter al 't geen'er van

vanRuffi. gefcgd word , enkelijk op de gcloofweerdigheyt vmRuffinus^ diebuy-
ten tegenfpreken de eerfl:e is , die van dat kinder-fpel gewag gemaakt
heeft , en die egter niet alleen bekend fl:aat voor een flordig befchrijver

van gefchiedenilfen , maar felfs niet dan ontrent honderd jaren na den
tijd 't geen van alle man verteld wierd, voor waarheyt opnam en be-
fchreef: dog indien men dit verhaal afkeurt, fo fal o^if/:;^^^?/^/ geboor-
te in de voorgaande eeuw wat vroeger konnen gefogt , en hem ten tijde

fijner verkiefing tot het Bisdom meerder jaren toegeft:aan worden. En
om de waarheyt te feggen, het fchijnt vry vreemd, dat de Ariancn (in-

dien hy fo jong tot Biflchop was aangefl:eld) die al het bedrijf van fijn

leven fo nauwkeurig doorfnuftelden , en in het byfonder andere onor-

dcntlijkheden in fijne verkiefing begaan (of liever van hen verdigt) op-
haalden, nooit fouden gemord hebben over fijn minder-jarighcyt^ om fo
grooten en aanficnlijken plaats te bekleedeuj te meer^ om dat fulks te-

gen des Apoft:cls regel felfs, en de gewoonc order en pradijk der Kerk
ftrijdig

(ƒ) Lib.i.c. n 475 . (^) EncoM. Athm, Orat. 11.p.-^ 77.
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denX°"t?'''''* dkaanhetvcrftandigoordeelvan

de een of de ,nH.."''l^^?"??f".^'7['"
""'^ '^^ geloofweeraigheyt van

'

een ot de andere Kerkelijk Gefch.gt-fchrijver op fchroeven te feilen

baard/ r''-^'"
verheffing tot den Binchips-ftoel van Alëxandrien ... r

''4 vreugde en verrroo&ng by de SnS'"^
5Snrt"r'"2''^'''^'S'"'^rg' ^-^«'VkendlndenS^fne>T°^'-
he?tendet^k f-"rrv""";'""'^^'''"r"/^^

'''' b^^^^^""- de/waar- r^ü:"
r7 ,

regtveerdigen; en daar hvnoo-miar een crPtYi^^v, i/- 1l'd z.jnde
,
te huys enInde Synode van Nicea fo ft^^fkonK- ^gen fy te gemoet

,
dat hy

, tot Vulken aanfienlnken Sats verhee'^f"f tveel meer foude doen, en daarom heflonrJf^X t
''^'"^^v^"; fulks

te fpannen. Om nu hunne ftreng te vXkeÏ vond^n^f'" ''^'".'^'Tdaar toe beter diende, dan de luJw 'u
'V mets dat henSrfp.nn«.

Bcmprtf
ae Meletianen aan hunne fi de over tehal^h "«'i.Mc

gemerkt die met alleen talriik , maar wpacn^ hnnn^ ,i^.r l .
' '""""m-

het volk vry veel geagt waren HurT^T
hunne regtfinmgheyc byge-hcm

'

geleeenthevt od A/J/l uj ' '^'^^^ ^'S 'hans een bequame""-

iekomen w4 hem'^r r
^/ vaft Niceën?'hu^' „ ,

leftaan hadde^ overLX ?>,^'^°'^ l^^*^"' ""«^^^ helfl^^^ïf^

cus
, doa verkoos nET ' fiJ" «yg^" Ly- 'g,"-»/

met byrfand cn t^^dn^n
^"^ Tr ^^'^ ^orts daar op volgdV''""-Wj anders ^^^a"^ "^X"""' ?'"^''°P -^"Hypfelis, eenen>

tegen c^bï: tfnTa^tfXts^^^f^^^^^^^ '^"^ ffdc

h^S,-rd:fa

sïTLrvS^'"^^^^^^

gen malkanderen ^verberèden d.r f^'^l" ''r"
^^^-^hillende driften te-

ttscnManJ^lTT^ 'k, fy een onderling verbond

Inefdoo^eH^"^^^^^^ da'ar ondertufTchel de Me-
godloofe ftel ifJe^t^i '""^gV drift om hunne

roep"nv?nlÏ.Jvtï,n'K']rr°!i'^^^^^ her-D"-"^

verLtfijnf
r, eSgtt £lnn'f'

^ -«'^ -y^ï—^/indien hyS™/-;
dat hy te Hoof nn?h?.5I^

''jn banniffement, eh nietlieverfietopdetiia fijnb^i-

te weU
, "ven Zr wV''''^^^^ '"Tf' ^^den, veele jaren later,

op welke tiid hv en ^ "'""u" ^'"u^ r
Synodetejerufalerï,, felt^^)

Hetisfeker 2^ '"=''1^^"'^ den-^Keyfer opdroegen

NicomeHi;'^" v^". «J" bal ingfchap eerder als E:ufebtus van
eldersr/) WnH ^^^^^ '

g^n^^'-kt dat niet alleen van Sozomenus

den KeX rl\ "'"'''l

"^^^ ^^^^/V^J" in fijn verfoek-en verklaring-fchrifc

dat bedine d!r T^'^^"^
^"''^^ ^«g' %d hy, 't was mee

drien mtnr n "^^^ ^^"^^ "^ogen komen tot Alexan-

lingen in het OnV "rï'^^f
ophouden by fijne vrienden en gunfte-

ö n net Uolten. Hy dus ingeroepen zijnde, volgden hem fijne twee

(h) Soz.om lib
L ^ ^ J grootC

^'4-
^- P- 4^4- (^) Z^'"^- f . 4'^5. ^^V^. ^..r. hk. i. 4,
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Gciijkook grootc voorftanders Eufehms en Theognls. Defe, als fy drie volle ja-

Theo'nU
" ^'^^ ^" ballingfchap gebleven waren , begaven fig tot hunne ou-

eogms.
konften, en leverden den Keyfer een gefchrift, by wege van eenver-

ophun foek en herroeping, ovcr(ö), waar in fy vertoonden , dus lang onderda-

dMvcrr* nig fig het vonnis van fijn Majefteyt, over hen geveld, te hebben onder-
fock. worpen , maar nu , op dat hun ftilfwijgen niet tot bewijs van hunne fchuld

mogt opgevat worden, fig genoodfaakt vonden te verklaren, dat fy
nooit van het Geloof waren afgeweken , en de meening van het woord
Confubftanüalis (mede-wefig) wel overwogen hebbende , henfelven tot

vreede hadden overgegeven , alfo fy aan geen kettery vaft waren ; dat fy

tot ruft en vreede der Kerke alles wat fy konden , hadden bedagt , en
door het ondertekenen van het Geloofs-formulier alle nodige voldoening
gegeven hadden

, dog het anathema niet konden goed keuren tegen A-
riüSy dien fy door mondelinge en fchriftelijke omgang met hem gehou-
den ^ aan 't geene ^ daar hy mede betigt wierd, niet fchuldig bevon-
den hadden j dat (y nu na dit alles door dit vertoog nogmaals hun toe-

ftemming beveftigden j niet fo feer, om dat fy hun ballingfchap moede
waren, als wel om den argwaan van kettery af te weeren, endatfy, tot

de tegenwoordigheyt van fijn Majefteyt zijnde toegelaten, bevonden fou-
den worden in alles met het Geloof en de befluyten van het Niceenfche
Concilie over-een te komen 3 welke gunft fy te meer feyden te hoopen^
om dar fijn Majefteyt hem, die meeft fchuldig was, fo genadelijk ge-
handckl, en van fijn ballingfchap ontflaande, reeds toegelaten had fig-

felven, van 't geen tot fijnen lafte was ingebragt, te verantwoorden. Op
dit verft)ek wierd hun vonnis van verbanning ingetrokken , en hen toe-

Ariaanfche gelaten elk tot fijn plaats weder te keeren. Men moet alhier niet ver-

*a!wor- g^^^^J Arianen, nevens andere verdigtfelen tot fteun hunner faak ook
den dlar dit vooTgavcn , dat p) wanneer ConJtantinuSj niet lang na de Synode van

"Scir"
^^^^^ Etifeb'msj, Theognls tti eenige andereom hun hardnekkig verwer-

^'^ ^ ' pen van het e>oïiV»6v, of Icere van de Eenwefentheyt des Soons met den
Vader, gebannen had, deflelfs fufter een gefigtof openbaring uyt den he-
mel had, waardoor fy verwittigd wierd ^ dat ddfe mannen in hunne
gevoelens regtfinnigj en t'onregt fo hard gehandeld waren j waar door de
Keyfer Ibude bewogen zijngewecft, om hen weder in te roepen , en hen te

vragen, Waarom ly nevens andere het Niceens Geloofs-formulier onder-
tekend hebbende , nu daar van verfchilden ? 't welk fy beantwoordden

,

met te feggen, dat fy het felve nooit van herten hadden toegeftemd , maar
fulks gedaan hadden uyt vrees, dat fijn Majefteyt, nu pas tot hetChri-
ften Geloof bekeerd , en door den doop nog niet beveftigd

, fig aan hun-
ne verfchillen ftooten, en het Chriften Geloof als een twijfelagtige en
onfekere fake aanfiende, tot het Heydendom weder keeren , en fig aan de
Chriften Kerk wreeken mogte : op welke verantwoording de Keyfer
hen foude vergeven , en voorgenomen hebben een tweede Synode over
die faak te beroepen , maar dat fijn dood fulks belet, en hy deuytvoc-
ring van fijn voornemen aan fijn foon Conftantius overgelaten foude heb-
ben , met betuyging, dat fijn Rijk nooit foude voorfpoedig zijn, fo

hy niet alle fijne onderfaten deed in de faken van Godsdienft over-een
ftemmen j die dan , om fijns Vaders oogmerk te voldoen , een Conci-
lie te Ariminen vergaderde , waar in hun geloof goed gekeurd wierd.

wofJcn'i
verhaal, 't welk niet wel t'famen hangd, en op een onnofel en be-

lagchelijk voorgeven fteunt , en tegen het eenparig verhaal van alle Schrij-

vers

(») Vhilofl. lib. 2. c. y. f, 472. {0) £xt. Ab. Socr. ^ S»x.om.lêc.cit. (p) Sozom.hk
3.<r^/^. i^./;. 531.
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vers van die tijden aanloopt : daar het in tegendeel feker is. dat G».
JTanttnmde Groote

, die tot fi^n fterf-dag toe ftandvaftig in het aanklc-
ven van het Niceens Geloofs- teken bleef, het vonnis van hun vcrban-

^"^"^^ ingetrokken, ten ware fy het gemelde formu-
lier hadden ondertekend, 't welk ons ook de hiftorie leerd van henfon-

ve^h.!;iHT"^ ^i^^r V'^"- g"^^ 'i'htloftorgim Eenand,,,
vcrnaaid(^;, dat Lonjtanttnm fwanneer Eufedim en die het met hem ""'^«^«i*

nielden, na het eyndigen van het Concilie hunne onderrekcnino- herrie
^^^^^

penj) hen
,
om dat fy in dat Concilie die Geloofs-form ondertekend

Hadden, foudegeftraft. Secundus en fijnen aanhang uyt hun ballingfchao
opontboden

,
en alom brieven gefonden hebben . om deleer van httmede

wefige tegen te gaan
,
te fmooren , en het daar tegen ftriidend gevoelen in tevoeren en te beveftigen, 't welk van .^lexander,BiOchop van Alexandrien

loudc ondertekend zijn, die dan daar op met t^r/W en de fiine com!
mumceerdej dog, feggen fy

. fo dra was de vreefe van des Keyfersmis-
noegen met over, of Alexander keerde weder tot fijn voorgaande ge-
voclens, waarom ^./.^ en de fijne hem t^eenemaal verlieten Een vlr- Do.„iochaal, dat in al e fijne omftandigheden fo onwaarfchijnlijk is, en fo regt- -inv^lh;

W^'f
^1[e andere Schrijvers aanloopt, dat men tot deffelfs wedir- 1''^

legging niets behoeft by te brengen
, ja, dat buyten twijfel van Thi^

lojiorgtm felfs (dien ThoUus uyr dien hoofde in het begin van fijn boekover hem door een aardige fin-fpecling betijreld , dat hy was daar
4)iAo^.oey^ iemand die tot onderlinge liefde genegen is betekend

. Lxol^u
«T(^ ,catWp3..(^, den beminnaar der leugenen e^ van het quadc) verfonnen

,
of hem fo verteld is van de toen levende Arianen, die defe en

^natntfLÏ:^'"^'c]' f'r^ ^f"^--' dat door dl
°-

W als order fonlr" f^'^'^^
ong^regeltheden, fo in'tftuk vanGe!

f^bap van MareS^
Gekomen zijnde in het Land- o„.er.„.

dJtln dat vry volkrijk was, en alwaar in elke kerk Ou- <i-ei«M..
derlmgen waren d,e het volk in fuiken vreedeen order leerden en rege«-

wl' u df Meletiaanfche fcheuring aldaar niet konde inbooren , wierd On.dAtnem verhaald, dat eenen Ifihyras, een man, die (lordig van leven, enf?r

Kot'van''" '^'^'I^fi^' Orders aangenomen was , Igdennaam^ en

wlnTll r 0"derhng aanmatigde, enhetvolk, ter plaatfe daar hy

oZ^LT Hy fond, dat verftaan hebbende, Macarius fimcn Di.hr >««

foeken
^' Ouderling van die plaats,om die faak nader te onder-

de vnJ" T ^T, "i"?
C>rfs aan fijn huys komen-

tendlTt" ,
? "S?^" ' ^.«•^^'y'^" fy (fi;n vader belaft heb-

foiide hehh^n , '^S"t"'
dat hy fig van 't geen van hem gefegd wierd,

ras van f r f
°"thouden) na ^^W/Kw wederkeerden. SodrajWAy- DogHg»-

den Ilderrh ''"'^"''^ ^^"^ ^^der en andere vnen- ^^"til"-

letianen
vertrekken: ingevolge van dien vlood hy tot de Me- miiusop-

noeeden' ^"i
^^""^'^'gens na Nicomedien, de gewoone tocvlugt der mis-

^*&2r«en\l^' ^f'^ V "'^''^'"'^ \ fyn tijdfullén feggen,

befnor ^ /!
^*^y"^ fwarigheyt en moeyte brouwde, ^n defen toPt

tijd feefSfon r,V'
EgyptifcheKloofte«,.daardehiftoricn van& t^H:

«naen A ^ "^"^Den, alwaar hy met behoorlijke eer enontfagont- Klooft*»,

ë n wierdi en byfonder befogt hy den grooten Sl Antoniiis (s), de

(*i)Lib',
vader

7^ «'•i.f.i./;.4(J5>.(r) Ath4n.Jpol.z.f.Co6.Epiph.h^n[.6^.T^o^^ WoU.i.c.ij.fj^C?.
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enbyfon- vader cn ftigtcr van alle toen levende kluyfenaars. Tüflchen hen bey-

tlm'^thn-
ontftond hier door fo grooren en nauwen gencgenthcyt cn vriend-

tSsi
" fchapj dat de H.t^nUmus y fo menigmaal hy van y^/^te^/rontbooden

die voor
'^^^'^^J gereed Itond, om uyt fijn eenfaamheyt by hem tot Alexandrien

Attoüus te komen , alwaar hy hem in de kerk vergefelfchapte
, Kylthanafms ge-

gevoelen loof met fijn getiiygenis bcveftigde ^ de anders-gevoelende tegen ging
en veroordeelde 5 en voor hem aan Princen en gVoote Mannen fchreef.

Dit baarde Athanafim geen kleyn aanfien en ontfag. En feker hy had >

gemerkt'er door alle loofe konften en ftreeken thans fo ieverig tegen hem
gearbeyd wierd, alle fijne vrienden ^ om hem by te ftaan en te verdedi-
gen, leer wel van doen.

foSrius r Y' 1^^"^ Eufebius was fo ras niet weder tot Nicomedien gekomen^,

hcrftciiing.
?i hy begon alles wat hy konde tot voortfetting van de Ariaanfche faak
in 't werk te ftellen. Sijn voornaamfte oogmerk was y^Wwj" weder te her-

sh-f
te Alexandrien, alwaar hy wift dat het vergif kragtigft foude

werken. Tot dien eynde fchreef hy aan Athanafius (f) , hem beleef-

delijk verfoekende, dat hy dog Arius tot de gemeenfchap der Kerk we-
der wilde aannemen , en liet ondertufTchen niet na, hem door andere te be-

Dogdie dreygen , indien hy dat foude afflaan. Maar die vroome man , nog door fijn
flaatdataf.

verfock , nogdoor bcdreygingvan andere bewogen
, gafhem totantwoord>

T>atAnus een ketter, en vyand van de waarheyt , en reeds door een alge-

Hy fchrijft T^^"
Concilie veroordeeld was , en dat fodanig een niet weder konde wor-

ook daar aangenomen. Dit hem mislukkende j hervatte hy het op een an-

denKeyfer
^ewoog door loosheyt den Keyfer (dien hy had wijs

•gemaakt, dat Arius het nu met de leere der Kerk hield) om voor heiil
aan Athanafius te fchrijvenj die dan daar over een brief -^^m Athanafius
affond(i;) , hem^vry ernftig en rond uyt belafi:ende, de kerkdeuren voor
een iegelijk, die'er wilde inkomen, open te fetten , met bedreyging, dat,

hy iemand, die tot de gemeenfchap der Kerke wilde wcderkeeren
L!iijkwasl'^^°"^^"^vierduyt te fluyten, hy aanftonds bevel foude <?;Gven, om
aangelegd, hem te verplaatfen, en verre genoeg daar van daan teverfcnden Waar-

^'chy^^^jk is ^t
,
dat Eufebius (alfo'cr in 't befluyt van dien brief, daai:

wy maar een ftuk van hebben, van Arius in \ byfonder geen gewac^ ge-
maakt word) fijn voordel maar in gemeene woorden gedaan , en
Jius als een vyand van eenigheyt en vreede in de Kerk befchreven had :

dog wat daar van zy of niet, hy was^ gemerkt hy fig op de <^oedheyc
van fijn faak verliet, over fuiken onverwagten en fchcrpen beveWan den
Keyfer niet ontfteld of bekommerd , maar antwoordde den Keyfer met
een onderdanig berigt, dat de algemeene en regtfinnige Kerk eeenfins

r, r u- T t ^^r^'y, '
"^'^ Godhevt onfes Saligmakers ondermijnde^en loo-

Eurebm, chende, konde gemeenfchap houden. Eufebius ook hier mede niet
•tkoftewatKonnende vorderen, begon het op leugenen en bedrog aan te Wen,
irnafius f voor

,
hem, die fo lang hy fijn plaats in hield, alles watfyfou-

fcweeren
^^n mogen ondernemen, fekerlijk fou overdwarffen , uyt fijn bediehinc
te itooten. Tot dien eynde fond hy eerft aan de Meletianen, die hy
inboefemde het nu de regte tijd te zijn, om t'famen tefpannen, enbey-

Dathybc- der raadflagen in 't werk te ftellen. Defe ten deele door fijne brieven

Sdeda ^^"gefet, ten deele begeerig, om hunne eygen faak, te weten, het we-
nen der bekomen hunner kerken voort te fetten , fonden drie Biflchoppen,

die het met hen hielden, te weten, Ifio, Eudamon en CaÜinicus , ten
Hoof. Defe aldaar gekomen zijnde, verfonnen en bragten, door 'raad

(/) Ath, Apol. z.p.Co^. Sccr. hh. I. f. 23. 57. (y) Ext. pars liter, ap, Athan. p^
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van Eufebius een befchuldiging tegen x^thannfius by den Keyfer in,

n T^^"'u ^^^^ ^^^^^ cenig linnen afge-
parit, en hen het opbrengen van hetfelve als een fchatting opgelegd had:
maar ^^/j. en CHacarius , twee Alexandrijnfche Ouderlingen, toen tc
ttoot zijnde^ vertoonden den Keyfer aanftonds, hoe valfch die be-
icnuldiging wasj waar op de Keyfer de aanbrengers in het ongelijk ftel-
ac, en bevel gaf, om Athanafïus ^ het was dan hoe het was, te ont-
bieden

j welk van Eufebius verftaan zijnde, ried hy hen niet te ver-
flauwen, maar hem by fijn overkomft met nieuwe befchuldi^ringen tc
befwaren. Om dan Macarius geloofweerdigheyt af te weeren , brao-.
ten fy tegen hem nogmaals in , 't geen hem ook onlangs te voren was
te laft gelegd, dat hy den beker des Avondmaals verbroken had 5 en
tegen Athanafius, dat hy op fijn eygen hand eenen Thilumems! omnem voor Keyfer op te werpen, en de regeering fig aan te matigen
een kofïer vol gouds toegefonden, en fig niet min als aan hoog verraad
Ichuldig gemaakt had. Athanaflus overgekomen, en tot Pfammathia^
een der voorlieden van Nicomedien, alwaar (en niet tot Conftantino-
pelen, gelijk'er Theodoretus {x) van fpreekt, want het Hof aldaar dog te ver^

toen oog quahjk verbouwd, immers niet ingewyd was) de Keyfer fijn^'"^'*
Hot had, daar van verwittigd, gaf den Keyfer fodanigen berigt
van fijne opregtighcyt en onfchuld in dcfen, dat hy daar ten vollen
mede vergenoegd, fijne tegenflrevers veroordeelde, hem vry-fprak, en met
alleen vryheyt gaf om te mogen vertrekken, maar hem felfs de eer deed
van aan dc Kerk van Alexandricn te fchrijven , en hem by fijne tc rug
rcys mede te geven een brief (jv) , waar in hy eerft wijdloopig de boos-
hcyt en onregtveerdighcyt van die eeuw doorflrijkt , en daar na hen
voorlteld,

35 Dat dc godloofen en rampfaligen niets tegen hunnen BifTchop
3, hadden vermogt, maar door hunne vergeeffe poogingen met anders
» gevorderd hadden, dan henfelven buyten flaat van quijtfchelding

"LdenT/w T"""'"^' onderlingeeendragtmalkanderen
'

verlrVv. r 1^ ^^g^" die hen tegenftonden
, metverdere verfekenng dat hy ^^W>/vnendel,jkontfangen , enmet.,nem omgegaan had, als een Man , dien hy fekerlijk gdoofde van

" ' en een feer eerweerdig perfoon tc zijn, en dien hy voor een
3, dienaar Gods erkende, die hen om fijne opregtighcyt, neerfligheyt en
«andere hoedanigheden ten hoogflen nodig was^

^

rnrX ^
^^.°°^s^"^eyt is het vuur niet ongelijk, en moet. om niet in haar Loosheyc

^OK tc Itikken, dc eene of de andere weg een opening hebben. Eu-'Z^^'"
y /z/j- tegen i^thanafius niet opkonnende, ftelde fijn boosheyt voor bruyi om

tiocV
^^^^^^ ^^^^^ P^^^pff^'"^^^ Biflbhop van An-

eem^^i"'u^^r I^Joekmoedig in het tegen gaan der Arianen, en konde , ^Jfettcr

doen H 1

aanfienlijken plaats bekleedde, hen veel ondienft

dien j
" "y^' ^" "^"^ ^^^"^ hoon te fettcn. Tot

ook fy"^^ Z^^^ogt hy (^) by den Keyfer verlof (op wiens koftcn hy

rufale Ia "^^^^ ^ kollclijke kerk, die dc Keyfer toen te Jc-

fijn o d
^ te mogen gaan fien. Hy dan vergefclfchapt met

fv fip-"
1 " vriend Theognis van Nkecn , quam tc Antiochicn , alwaar

nnff
^tienden aangevende, vriendelijk en eerlijk van Euftathius

ov 1
onthaald wierden : van daar reysden fy door Paleftina, en

hehb
geen fy in hunne te nig-komfl dagten uyt tc voeren. Dus

Dbende fo veel te weeg gebragt , dateer te Antiochicn een Synode be-
Pen wierd, bragten fy tt^tn Eujïath'ms in, dat hy in het Gcloovc
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niet regtfinnig was, en wel wetende dat fulks niet kragtig genoeg (ou-

de zijn^ voegden'er by^ dat hy aan overfpel fchuldig ftond, welk fy

door een eed , hoewel maar gedaan van een ondeugend vrouws-perfoon,

gelijk ge- die reeds ter qiiader naam en faam ftond, hem opdrongen: waar op die

ichieddc. yroomc Man veroordeeld, en afgefet wierd. Daar waren'er wel in die

Vergadering, die de boosaardigheyt en het daar in gepleegde bedrog

genoegfaam bemerkten , en Enjiathms rieden fig tegen dat vonnis van

affetting hooger te beroepen ; maar hunne vyanden waren te gauw,
maakten den Keyfer aanftonds de faak bekend , en bewogen hem , door het

vertoonen hoe aanftootelijk en ergerlijk fuiken misdaad , en hoe billijk het

tegen hem gevelde vonnis was, om het felve goed te keuren, die dan

gevolglijk bevel gaf om hem te bannen.

VII. Öndertultchcn wierd Athanafius niet vergeten. Hun oogmerk
te Antiochien bereykt hebbende , hadden fy ruymte om hem nogmaals

wo'rd *e-
vallen , daar toe fig een bequame gelegentheyt opdeed :

want /-

Syicftê- fihyrasy die fig als Ouderling had gedragen, en, een tijd lang geleden,

genAtha- uyt Mareotis was geweken, en fig by Eufebius ,
BifTchop van Nico-

medien ,
aangegeven had (jï) , wierd van hem , als een bequaam werk-

tuyg tot het uytvoeren van hun voornemen , gratig ontfangen , en aan

fijn ftreng verbonden door hem van een Bisdom te verfekeren , gelijk

hy hem ook naderhand BifTchop van Mareotis maakte: ondertuflchen
wierd hy gebruykt als een Ouderling. Door defes toedoen wierden be-

fchuldigingen opgefteld j en met omftandelijke en fchijnbare vertellingen

dil^crTtc-
bekleed. Athanafius wierd betigt van wreede en tyrannifche handelin-

gen Uem in- gen , naardien Macarius door fijn bevel met geweld in het Choor van
de kerk ingevallen , de beker des Avondmaals verbroken , en den Bij-

Byfondcr bel verfcheurd hadj insgelijks van moord, alfo hy eenen t^r/^w/ax,

moolde'n
BifTchop onder de Meletianen, foude hebben omgebragt, waar toe fy

van Arfc- tot bewijs eeus dooden mans hand vertoonden , daar van wy ter behoor-
lijker plaats breeder fullen fpreken. Dit alles wierd den Keyfer ib fwaar
als mogelijk was voorgedragen, die het eerfte voor-by ftapte, alfo hy
hetfelve ten vollen had hooren beantwoorden , wanneer Athanafius ^

niet lang geleden , voor hem tc Nicomedien ïigfelven vertoond had j

maar wat het tweede van Arfenius raakte , als zijnde een faak , die van
grooter gewigt fcheen, hy gaf aan fijn broeder 'D^2/«2^r/W, die fig thans

als toefiender op der mcnfchen gedrag te Antiochien ophield , laft die
faak nader te onderfoeken j defe fchreef aanftonds aan i^thanafius ^ met
bevel , om fig ter proef te ftellen , en op het geen hem te laft gelegd

Hoe Atha- wierd te antwoorden, i^thanafius figfclven bewuft wetende van f^non-

"Scyc''
en dat fulks een boosaardig verdigtfel was^ floeg die faak eerft

van dien in de wind , maar overwogen hebbende dateer de Keyfer fig mede moey-
ontdekr. f^e, vond naderhand niet vcylig te zijn dat over te ftappen, weshalven

hy fulks door brieven aan de Bifi^choppen van fijn kerk-gebied bekend
maakte , en een Diaken affond , om na Arfenius te vernemen , dien hy
na veel moeyte levendig en wel te pas vond. Dat gedaan hebbende,
vaerdigde hy Macarius met brieven aan den Keyfer , thans te Conftan-
tinopelen , af, om hem van de ware gefchapenheyt der faken te berig-

ten, hem te erinneren van 't geen tot Pfammathia gefproken was , en te

gelijk te verfekeren, dat Arfenius ^ niet tegenftaande al dien ophef, als

nog levendig en gefont was. De Keyfer dus berigt ^ ftond over dier

Mannen onbefchaamde verwaandheyt ten hoogften verfteld , gaf bevel
aan 'Dalmatius om de regtsgedingen tegen Olthanafius te ftaken , en

aan

{<x) Atha?7.^pol.z.p.6o6, Stcr.lib.i.ciy.p.^^,
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^an de klagers, die tot voortfetting van die klagte naar het Ooften ge- En van Jen

foridch waren, om van het Hof te vertrekken, en fchreef felfs aarl
-^-^^i^JScc»^'

^hanafius {b^ ^ hem bekend makende, hoe veel werks hy maakte ©m de word.

waarheyt en geregtigheyt te handhaven, en fig in vroomen en godvriig-
tigen meer dan iets anders vermaakte. In dien briefbefchreefhydcMe-
letianen, als genadenloofe , onbarmhertige , godloofe en verfoeyelijke

nienfchen ^ die in hun godloosheyt verhard waren , en die de grootfte

ongerijmdheden
, enkelijk ^ gelijk uyt hunne onregtvcerdige handelin-

gen tegen hem ten Vollen bleek , om hunne haat , nijd , en hun oproerig ge-
moed te voldoen, ondernamen i

belaftendehem fijnen briefhet volk voor
te lefen

, op dat'er alle ,
byfonder dien'er meeft aan gelegen was , kennis

van mogten hebben , die fig konden verfekeren, dat hy, indien fy inmetfcher-

die praaijken voort gingen , hen niet naar Kerkelijke , maar naar deBur-
^f„g*^fi|nS

gerlijke Wetten wilde oordeelen, en al de wereld doen fien, dat fepmycn»

openbare fchendcrs niet alleen van menfchelijke, maar ook van Godlij-
ke infettingen waren.

VIL Defe billijke en regtveerdige ftrengheyt des Keyfers Stemde (r) dat haare^

voor die tijd der Meletianen verdere ondernemingen tegen Athanafius
en deed hen door het verwijt hunner confcientien ^ en uyt vreefe van

openbare na-fpraak, ftilftaan en fwijgen. Maar ^///^^/^/j- en de fijne Andere

fulke nodige werktuygen niet willende miffen , poogden defelve we-^°°JJ2[jbe;
der op nieuw aan te fetten , en verfekerden hen dat alles in een Syno-dagt,

de foudc worden afgedaan , alwaar fy buyten twijfel fouden boven leg-

gen. Tot dien eynde bragten fy den Keyfer in het hoofd ^ dat fijne

koftelijke gebouwen te Jerufalem nu by-na voltrokken , en alfo gereed

ter inwying waren , waar toe dc BilTchoppen van die Gewef-
ten dienden t'famen geroepen , en by die gelegentheyt de verfchillcn

,

die de Kerk onlangs fo ontruft hadden , t'eenemaal geflegt cn afgedaan
te zijn, op dat die groote ftatie rhet meerder eendragt mogt voltrok- joór het
ken worden. Na veel aanhoudens ftont de Keyfer fulks eyndelijk befteiieo

toe, en beval een Synode te houden te Cefarcën in {d') Paleftina , al-^^^/teS
waar de BifTchoppen t'famen gekomen zijnde, Athanafius niet ver-farëen,

fcheen, als denkende, gelijk fommige meenen, dat fijne wederftrevers aldaar
fijne Regters fouden zijn , en geen fin hebbende in die plaats , alwaar Eufe- alwaar

hius, dien hy de Ariaanfche party te veel oordeelde toegedaan te zijn

BifTchop was: maar Athanafius geeft'er die reden niet van, felfs maakt fchijnt.

hy niet eens gewag van die Synode. De BilTchoppen wagtten een ge-

ruymen tijd te Cefareën, maar Athanafius quam niet, 't welk fijne vyan-dat^aiseea

Qen tot hun voordeel namen, en den Keyfer voorhielden, dat hy nuj^^g"'^

>^el konde fien , hoe weynig agting hy voor des Keyfers bevelen had , den Keyfer

^ die fig niet ontfag defelve fo opfettelijk in den wind te flaan. De^j^^^
J^eyfer

, anderfins van een fagtfinnigen en bedaarden inborft , wierd op
^it aanbrengen vry moeyelijk, en gebood een tweede Synode te Ver- Een tweede

gadcren te Tyrus, terwijl alles te Jerufalem tot de nakende ftatie wierd
^y"^°f^;t

gereed gemaakt^ met laft aan Athmiafius , onder bedreyging van fijn fchrevcn,

inisnoegen, dat hy aldaar foude hebben te verfchijncn, en befchreef ^«ar^^°«^^

daar toe fodanige Biffchoppen , als dc Eufebianen hem hadden opgege- biaanfch»

ven, om alles openbaar en plegtelijk te overwegen en af te doen.
pcf geJ^e-

TheodJib. i.c.iS.p,6i.

[X] yvFDE
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Vyfde Af deeling.

Van de handelingen der Synode te Tyrus ^ en 't geen daar op volgde.

INHOUD.
Ëen Synode vergaderd te Tyrus. Een Keyferljjke gévolmagttgde der-
waards gefonden^ om aldaar te prefideeren. inhoud van Conftan-
tiniis brief aan die Vergadering, Athanafius word voor die Synode
gefield. Tweederlej befchuldigingen wierden tegen hem ingebragt.
Eerft fijn quaad gedrag in driederley voorvalien: onderdrukking, en
waar in hy diefoudegepleegd hebben j vrouwen-fchending , waar van de
valsheyt ontdekt wierd-, en moord ^ die hy foude hebben begaan aan
Arfeniiis , wiens afgehouwen hand fy vertoonden. T>e Hijiorie van
Arfeniiis word wijd en breed opgehaald, en de valsheyt van dat voor-
geven word klaarljjk ontdekt in tegenwoordigheyt van het Concilie.
T>e tweede foort van befchuldiging behelsde godloosheyt en kerkfihen-
ding. Syn verhefing tot Bi/Schop word nader onderfogt. Hy fbude
de Kerk van Ifchyras gefchonden hebben, met in defelve in te drin-
gen, des Avondmaals-beeker teverbreeken^ e.f.v. Verfcheyden ant-
woorden op die befchuldiging. Eenige van de Vergadering worden
naar Egypten afgefonden, om aldaar alles nader te onderfoeken. A-
thanafius] betttygd tegen die affending , en afgefondenen. Al wat voor
hem te werk word gefield, word overdwarfi. T)e eenzijdige en on-
behoorlijke handelingen der afgefondenen. T>e Mareotifche Clergie is

feeryverig voor hunnen Biffchop. Athanafiusword door deSynode van
' Tyrus veroordeeld en afgefet. T>e Synode word, ter oorfaakvan het

mwyenvan denTempel, naar van den Keyjer verplaat
ft. Be-

vel gegeven om Arius faak te onderfoeken, uytgewerkt door een A-
riaanfch Ouderling, die in des Keyfers gunft ftond. Ofdat verhaal
waar is. Anus isiord tenUove ontboden-. Conftantinus fchrjjfidaar
over felfs aan Ariu3. Hy en Euzoius bieden hun bedrieglijke belijde-
nis den Keyfer aan. IVat de Synode daar van oordeelde. Ofhy we-
der te Alexandrien ^^é-toé'w ü. Athanafius klaagd te Hoof-, waarop
de BiJSchoppen verdagvaard worden hun klagten tegen hem te bewü-
fen. Sy befchuldigen hem van hoog verraad, waar op hy Qebannen
word naar Tncr. word by het Hofmgunfte aangenomen A-
lexander, Biffchop van Conftantinopelen

, knjgt laft hem tot de ze-
meynfchap toe te laten. Groote verlegentheyt des Biffchops , en fijn

yverig gebed tot God. Tte onnatuurlijke en fchrikkelijke dood van A-
rius

:
fijn perJoon en hoedanigheden worden befchreven. Voorfj)raken

voor Athanafius worden afgewefen. Conftantinus
fterft , en fijn Rijk

word onder fijne foonen verdeeld. De gelegentheyt waar door Con-
ftantinus de Ariaanfche party begunftigde.

di?e^°ïyJ- T T^A^'/^^'.^'^x.^''"^^^^
vergaderde in ^t jaar onfes Heeren

I—I CCCAXXV. te Tyrus beftaande uyt festig Oofter-

bSp- fche Biiïchoppen, behalven feven-en-veertig andere, die met
pen daar ^^hanafiiis \v^x. Egypten ovcrquamen, naar allen fchijn, niet om dat fe
waan. dcrwaards befchreven waren , maar om hunnen Metropolitaan , ofHoofd-

ftads-
(4) i'fO'. //^. i.c.28.p.(55. Soz.om.lih.z.c.i'^.p,^';^,
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ftads-biflchop naar behooren op tewagteri. DeKeyfer, welvoorfiende
dat'er in hetfelve twiften en moeyelijkheden fouden ontftaan , fond

^tonyfms , een man van een burgerlijke weerdigheyt , dcrwaards , om ic^ftr-
als fijn gevolmagtigdc in de Synode te prefideeren, en toe te fien dat lijken

alles eerlijk en met order gehandeld wierd; tot welken eynde hyaan de
Vergadering felfs fchreef (b^

j „ Hen vermanende hun uyterfte beft te DcKcyfer
33 doen tot bevreediging en geneefing van de breuke in Gods Kerk, als ichnjft aan

j5 zijnde het befte en roemweerdigfte dat fy fouden konnen doen^ met ''^'^^^°°'^^*

jjbetuyging, dat hy aan fijne fijde niets had nagelaten j dat hy hen had
35 toegeitaart al het geen fy van hem verfogt hadden befchreven fodani-

35 ge Biflchoppen als fy hadden dienftig geoordeeld ; en gefonden den
55 Oud-raadsheer Dionyfms , om getuyge van hunne handelingen en
53 goed gedrag te zijn; en met bedreyging^ dat die, welke daar toe befchre-
55 ven zijnde, fouden weygeren te komen, van hem ftonden gebannen,
53 en alfo gewaar te worden j wat het was de Keyferlijke beveelen in de
35 wind te flaan ; Dat'er vervolgens nu voor hen niet anders te doen ftontj

33 als fonder voor-oordeel van haat of gunft, maar volgens de Kerkelij-

„ ke en Apoftolifche voorfchriftert en orders , te oordeelen j en tegen al-

55 Ie ongeregeldheden gepafte hulpmiddelen te gebruyken, ten eynde fy

„te gelijk de Kerk van nafpraak fuyveren, henfelven ontlaften^de vreede

3, en ruft van den gefcheurden ftaat der Kerke herftellen, en te gelijk

35 voor henfelven een goeden naam en roem verkrijgen mogten. In hetAthanafius

eerft quam Athanafius niet op(f); niet dat hy de goedheytvan fijnfaak
J^^*^*^'^"'

wantrouwde, maar om dat hy wel dagt daar geen onpartijdig geboorte
fullen vinden , of om dat hy vreesde , dat fy iets in het Niceenfche Ge-
loofs-formulier fouden willen veranderen : maar gemerkt de Keyfer fo

fcherpen bevel gegeven had, nam hy de reyfe^ vergefelfchapt met eeri

groot getal Biflchoppen uyt Egypten , om getuygen van fijn opregtig-
heyt, en voorfpraken van lijn faak te zijn^ dcrwaards aan; gelijk reeds
even te voren Macarius

, fijn Ouderling, door een wagt van foldaten
geboeyd derwaards vervoerd was.

II. Athanafius voor de Vergadering gebragt , wierd als een misdadi- dog word
als een mia-ge voor hen gefteld, welk "Potamo's^ eenderEgyptifcheBiffchoppen,'^^^.

fodanig ontftak, dat hy tegen Eufebius ,
Biflchop van Cefareën, dien pharft.

hy als een lid van de Synode op de banken fag fitten , terwijl Athana-
fius daar beneden ftaan moeft , dapper uytvoer (i) ^ en hem verweet , Potamo's
dat hy, ten tijde als fy onder de Diocletiaanfche vervolging t'famen ge- yver daar

vangen faten, uyt de gevangkenis waarfchijnlijk niet geraakt was fon-°^""
der fig aan afgodery fchuldig te maken. K^thanafius voerde hen aan-

Athanafius
ftonds te gemoet, niet, dat hy die regtbank ontweek, maar, dat fy beroept fig

iijne behoorlijke en bequame Regters niet waren; dog die "ytvlugt
Verworpen zijnde, wierd fijne belchuldiging gelcfen, en fijn misdaden heyt fijner

^pentlijk voorgefteld. Het geen tegen hem wierd ingebragt ^ was byfon-
^^j^^p^jn.^er van tweedcrley natuur; van fijn quaad gedrag; en van fijn godloo-gefien

Ie heylig.fchending
: want wat aangaat de oude befchuldigingen, dat^iercien

hy het volk ^t opbrengen van linnen , als een laft , had afgeparft , en fchJidigin-

dat hy met Thïlumenus ^ om hem tot het aanvaerden van het Rijk aaügcngeiefea

te moedigen ^ t'famengefpannen , en fig alfo aan oproer en verraad fchul-

dig gemaakt had, die waren reeds te vooren fo werdd-kundig beant-

Avoord
, dat ik daar van nog "t een nog ^t ander felfs in die geheele Sy-

node genoemd vinde: maar om hun faak eenigen fchijn te geven, be-

[X 2] tigtten

:Ext. Epifl. ap. Eufeb. devit. Conft. lib, 4. c. 41. p. 54<^. Theod. lih. i c. ic^.p, 61, (c) So-

^^t.uhifuprap. 66. (d) Sie boven in 't leven van Eufehius^. 17.
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tigtten fy hem óok^ van hardnekkigheyt , als die den Keyfer, hem
belaftende op de Synode van Cefarea te vcrfchijncn

, gehoorfaamheyt
gewcygcrd had

; en voor het laatite, dat hy met fo grooten getal op-
paffers vergelelfchapc, tot Tyrus gekomen was, m allen fchijn, als ofhy
tegen het Concihe kragt en geweld dagt te gebruyken. Wy fullen
t geen hem te laft gelegd wierd wat nader ophalen en onderfoeken ; te
meer, om dat fulks hem niet alleen in dcfe, maar ook in latere Syno-
den meermaals verweten wierd.

^-Hgc. "J-
Ten opfigt van de eerfte foort der tegen hemingebragtebefchuU

t,i=egdM„ o'g'ngen, liende op fijn quaad gedrag, haalde men drie fware misda-
Wdcrco. den opi onderdrukking fijner broederen; vrouwen-fchendery , cndood-

iiag(/
). Hy had,reyden fe.de broederen hard en wreedeliik gehandeld;

want hy had Z/fV^j- meermaals geboeyd, en was oorfaak geweeft rdoorhem by Hygmus
,
den Stadhouder van Egypten, te beklagen, alsofhy

des Keyfcrs opgeregte beeld met fteenen geworpen had 1 dat hy m
het gevangen-luiys geworpen wierd

i hyhad, gaven fy voor

,

den Bifl-chop van Pelufium, om dat hy met hem geen deel-genootfchap
Wilde houden, afgefet, en fijn kerk gegeven kkcvcn Marcus , di«
een afgefet Ouderling was, ja (indien ^^Thiloflorgms[g-\ fouden mo-gen gelooven) CaU.mcus in de gevangkenis geworpen, in yfers gefloo-
ten, en niet opgehouden hem te vervolgen, tot dat hv hem had aankant geholpen. Insgelijks befchuldigden l^em'

, lacTo^Z l
( a a n

^"
^Z'^'^'"'

Meletiaanfche Biffchoppen, dat hy henhad doen Haan en geeffelen: maar gemerkt defe dingen, naar allen fchijo,

b oS'ü T '"T'J ^^^^^^^ "'^ anders dan maar
blootelijk genoemd vmden , en dat fommige derfelven van de andere

< ophot f'='fn
befchuldigmg afhangende, te gelijk met defclve vervallen,

:Xg,e„ [""'J.e het onnodig zijn daar op te blijven ftaan. De naafte tak van fijn
vaneen befchuldigmg maakte gewag van vrouwen-fchending , dat hv feker„ vrouws-perfoon f<x,de verkragt en befwangerd hebbel ,'<iie fy (V d^bewogen hadden in de Vergadering binnen^e ftaan , en die Zaad te b^!kennen

,
en hem op te digtenj defe verklaarde voor hen allen dat fy

een gelofte, van m een raaagdelijkcn ftaat te blijven, gedaan had; mjtop iekeren tijd van Athanufms , in haar huys gekomen, aangcranfd

S;Zg^St''heSbende <>";a
•

/^'^'"^t' " '««^^^g^g^" hemtevoren'
a„d,go„,!g'-'»^^t hebbende, ftel(k fig Ttmotheus , een fijner Ouderlinaen,
det.wicrd.vcwr den Raad, hebbende afgefproken met Timotheus, dathvdiefaak

als of hy Athanafius fdfs was. op fig foude nemen. De R^^ter' rie-pen ^thanafius tcj, hy foude op het feyt, aldaar tegen hem beuiygd , a"twoorden; aanftonds keerden fy fig beyde naar dat vrouw-menlh enterwijl ^^è^«.M fweeg, vatte Tmèheus bet woord;V", fey^hy . ben ,k m uw huys geweeft, en heb ik u aldaar ooit \eweld ^edJm^waar op fy met een groote veerdigheyt en kloekmoedlheyt hKndna hem uytftrekkende feyde; Ja Ja, gy ^yt dtcman^dIemyZTi,
verkragt, myn maagdom benomen, en verontreynigd hebt- en voedde
daar met eenen by, gelijk in fuUce faken de gewoonte is', detK
plaats, wanneer en waar: dus wtd het bedrog klaarU,k ontdekt, en
deed de beleggers van dit werk fchaamrood en befchaamd worden Alsnu hier o^Mhauafius verfogt, dat die vrouw, eer fe uyteelaten wierd-gt gevraagd worden, We dat werk befteken, en hlftSaiorengen bewogen had? wierd fijn biUijk verfoek geünoord, en geroe-

^'^J^f^Z'fii''
'^^'- (/) ƒ''•'«^479. (g) LA.x.c.i,.f..74. (h)I2'.
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nfcI^V"^ f^''''^^^ ^^S^" ^'^"^ onderfoeken hadden , die foda-

öfr. f 1!" T!*'^^^
"^^'^ ^^g^" ^^ggen foude vallen.

»^eie laak, als met wel luydende voor fuiken aanfienlijken Vergadering "^'^^

f ; Cn^A
"""^ ^"^^^

^AT^ ^" °P^^^ handelingen de-' n^e'S"'

fcLT overgeflagen Ook moet men met vergeten
, datdeAriaart- '^«'«Syne.

icne Hiltorie-fchnjver (/) die gefchiedenis anders omdraaid , en voor f""""^"ptt, dat Athanafius met dat vrouw-menfch aangefpannen , en haar wórdoV
oewogen had Eufebius van Nicomedien haar fwanorer zijn ODtedrincrpn S^^^ë^"»

Ïjf^ yoc)rnaamfte vyand was, dog dat hy het liedrog opbiven -t"g.-
gemelde wjjs foude ontdekt hebben: maar wat ftaat op fijne vertellingen

'

bJh ff/'
hy het tegen de regtfinnige gemunt heeft, te makenly''Pehoetd den verftandigen Her met gefegd te worden: en mogelijk hébl

eevof^f
"^'^ ^^/".^^"^^^^ ^f^H tot die verdraaijing aangemoedigd

gevonden, om dat fy wiften dat de boven-gemelde gefchiedenis, gelijk
reeds gemeld is, in de handelingen van die Synode niet was aaneete-

Ti/ aT
^^^'^ ^'^^^ ^^""^^ ^^^^ tegen haar feggen ftreecl

Av.iVlaar tgeendievandeKerk-vergadering,uytgenomendie het ver- op 't ver-

tonnen hadden
,
vermakelijft en klugtigft voor quam , was het bly-eyiidend Sfc

L^n
vettoomng van ^r>«;W, een van de Meletiaanfche BifTchop- niusf

v!n
men voor-af C^) van Athanafms vermoord te zijn; totbewiis

1?. Af""
doos voor den dag, m welke een dooden mansnand Ug die gefouten en gedroogd was, en naar hun fe^een de handvan .^r>i///x was, dien Athanafius aan kant geholpen had Om den Totont:

gruwel van die misdaad te vergrooten, gaven fy verder voor, dat hv ^'""^'^^m die hand had afgefneden
, om die in fijne toveryen, enduyvelfche r^fdlS'

SrKV;-^''7^^"'.
Beft fullenw^ Hen, wit wlarheytSg^

^^^^
Hypfele, alwaar Meletms te voren felfs ffiiïchop ^eweeftwas had T\T'''

hL" 1;T:TZ SXr"^^^^^^^^^^
^^^-'^^^ gemaal^Vweï

wordenm T 'J"^^^ Metropolitaan met overtuygd en geftraft te

StTaanfche^^^^^^^^^^^
Dit fcheen >W.., h'e^ hoofS van de Hyw..er.

Een ? t ^ V ^'^'^^"^ gelegentheyt, om Athanafius fuiken ^cJooieu.

fevnde ?oir K
^^"^^^^ te hebben vermoord, op te leggen{ tot dien

alle vr3 7iT bond-genooten den man op, bejegenden hem met

houden '^^'^'ï ? beleefdheyt, en bewogen hem % verborgen teS klooC'^
' fekeren^y.W., 6uderlin| van

scd;,.n^ j
^"

n
^^^^is, die een van hunne vertrouwelingen was: dat

^rr/«l l
ftrooiden fy alom uytf/^), dat Athanafius heymelijk

fy fe
omgebragt, en vertoonden eens dooden mans hand, die

aoor
'^'''^^'^^ gerugte wierd eerlang den Keyfer

bevel ?f ?"^" ^^^^^"^ gemaakt, die aan fijn broeder *Z)^/«?^/f/W

aaneefnr 1^"^
n

^^^^ onderfoeken. Athanafius van hem daar over

ven tVe 1

d^ wind, als zijnde een faak, die in haarfel-

looshevrr
onwaarfchijnlijk was: maar als hy fig de boosheyt en

«•etrokL T^l ^y^"den te binnen bra^^t, en dat de Keyfer het fig aan-

Tot fijn
•
^*^^d^e^dö hy niet wijslijk te fullen doen, indien hy fig

Diaken
^^^^^^'''"g "iet wapende j weshalven hy aanftonds een van fijne

Sefipn vHa^^^
Thebais fond, om Arjenius , die hy in veele jaren niet Sijnfchuvl-

cen
^otVtxx'. defe met hulp van "Pecyfiius , Syhanus mv^^^^^nige andere Monikken, wierd eyndelijkgewaar waar hy verborgen was, ^^."'^

(A ^, 3 J maar

thiJi
^^- ^' Socrjih. i.c.zj.p.ój. Sezom. C^Theod. hc, cit. (l) Sofr.
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inaar ten huyfe van Tinnes gekomen zijnde, merkten fy wel, dat hy
aldaar gewceft, dog dat die vogel hen ontvlogen was: want Tinnes
had , fo drahy de tijding van hunne komft in die Geweften kreeg , hem
in een kift geflooten, cn met toedoen van een Monnik, Helias ^ na het

cn'tbedrogneder-Egypten vervoerd. Dus den man, dien fy fogten, miflende»
bekend,

j-anfden 1 y Tinnes en Helias aan , en bragten die naar Alexandrien , al-

waar fy dcfclve den Stadhouder voorftelden, aan wien fy openhertig beken-
den, dat Arfe7Üus nog leefde en gefond, en dienvolgende Athanafms onno-
fel en onfchuldig was , gelijk Tinnes fulks felfs in fijnen briefaan Johannes,
den Meletiaanfchen Biflchop, verhaald («). Dit maakte Athanafms , fo dra
mogelijk, den Keyfer mondeling bekend, die met fijn antwoord fijn hoogfte
misnoegen tegen ,dat ontruftig en boosaardig flag van menfchen bGtuygde.

V. Dus ftonden de faken tot de tijd van de Synode van Tyrus toe

,

Arfcniuj alwaat dien vervloekten toeleg weder opgehaald , en op het toonneel ge-

kScTy'^^^g^ ^^^^^^i ^^^^ g^^.^^ Goddelijke voorfienigheyt hem een onver-

rui, wagte gelegenthcyt , om fijne partyen den mond te ftoppcn , en hen alle

bedenkelijke uytvlugt te benemen. De Meletianen {o) hadden Arfe-
nius fcherp belaft fig verborgen te houden j dog de nieuwsgierigheyt

,

om te weten hoe het foudc afloopen
, bewoog hem ftilletjens binnen

Tyrus te komen , alwaar hy fig ter uytdragt van faken m^o^nd^ incognito
(onbekend) op te houden. Ondertuflchen gebeurde het , dat eenige

daar hyont- dienaars van Archelaus den Gouverneur in een herberg hoorden mom-
d.kt wor

.pgj^j^
^ i^rfenius te dier tijd in de ftad was , die dat hun Heer aan-

ftonds bekend maakten. De Gouverneur vond , na neerftig en ftil na-
fpooren, hem uyt, nam hem gevangen, en Mtthttt^thanajius weten.
De gevangene, niet willende aan die, welkehem gebruykten, ontrouw
zijn, en bekommerd, dat de gantfche famenfpanning en aanflag in een ogen-
blik foude ontdekt worden, en te niet loopen, wilde niet bekennen dat
hy K_Arfenim was , voor dat Taiiltis Biflchop van Tyrus , die hem te vo-
ren gekend had, hem ovcrtuygde, en die uytvlugt benam. Dedag^ tot
onderfoek aangefteld, gekomen, en de faak van de hoer afgedaan zijnde,
wierd die van de moord, aan yfr/^»/^^^ begaan, voorgenoomen. Sijne par-
tyen gaven voor in defe faak niet hunne ooren , maar oogen tot regters
te fuUen maken ^ en vertoonden te gelijk de doode hand , die Athana-
Jius had afgefneden. Hier op ontftond in de Synode veel gepraat, vee-
Ie geloofden dat het moeft waar zijn^ en andere, dat het tegendeel niet
foude konnen bewefen worden. Als'er nu geboden was ftil te zijn ^

Athanafius vraagde Athanafms met groote ftemmigheyt de RegterSi Of iemand van
ftddhcm hen Arfenius kende? 't welk van veele metja beantwoord zijnde, gaf
Vergade. 5 «m Avfenius binnen te brengen, ^t welk gedaan zijnde, vraacr-
ring, en de hy hen

5 Of dit de man was, dien hy befchtddigd wierd (gedood en

w7rf ^^/-''^«^ afgehouwen te hebben? De faak was te klaar, dan dkt fe konde
iijnon- geloochend worden. Dit baarde in hen een groote verbaaftheyt en ver-
fchuid. legentheyt; ondertuflthen ging Athanafim voort, floeg Arfenim man-

tel op j en vertoonde hen deflelfs ecne hand, en floeg na een weynig
vertoevens ook de andere fijde op , cn liet hen te gelijk ook de andere
hand fien: PFel aan, mijn Heeren ^ feyde hy , Arfenim heeft, gelijk gy
Jiety fijne beyde handen, maar waar fijn derde hand, die afgefneden is,

geplaatft geweeft zy , laat ik mijn befchuldigers aanwyfen. Dus nam den
aanflag een eynde , fo wel tot genoegen en blijdfchap van den onfchul-
digen, als tot fchande en befchaam^heyt van de fchuldigen. Onder defe

feyd
(n) (p)Socr.liK i.c.ic,,p,66, Fid. Mart, uhifuprd p. 607.

Ruffin.hb.i,c,i7.p,z-^i^zj^z,
>r r r
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SnTZlVv'K 7'^!fri
MeletiaanfcheBiflchop, diedegeheelefaakcevoigv..

nal/ Se^^J^^^^^^^^^^^^C/') verhaald, bleven ftaan, maakten ^^/.^..,

cMH i'''?'^ u'"
f^ve^g^de""g gemaakt, en hen alfo begoo-^^^^-cneld had, en deeden hun beft om het volk tegen hem te verbitterenen te doen verfcheuren

, fo dat, ten ware Athanafim ontweken was dele vertoonmg hgtelijk met een droevig eyndefoudebcfloten zijn. Anderewederom verfierden iets anders, 't welk fo fy meenden voor een aanne
nielijke verfchoonmg foude konnen worden opgenomen, encravenvonr
dat r^) Tlufianus , een Athanafius-gefinde Bilchop, op dellf" bevelt miys van Arfemus m brand geftoken, hem aan een pijlaar vaft geöonden, ge^eefTeld, en vervolgens in een gevangenhuysopKeflotenhtd.dog dat hy door een venfter ontkomen

, % een langen tijd verfchoolen
Ijad, t welk hen had doen denken, dat hy dood en vermoord moeft
2ijn, en dat fy. alfo hy een aanfienlijk man was, niet minder hadden
Kennen doen, dan fiilks aan de Overigheyt, ten eyndc defelvc de waar-
neyt mogte onderjocken, bekend te maken. Meer fal ik hier van niet Bekeering
leggen, als dat Arfemus ie^ïs , met fijne Ouderlingen en Diakenen (rVT'''^^'
Athanafuts door een brief verfogt indenvreedeeneenigheytmetdeKerk

*

en
verfakende alle gemeenfchap met defcheurfiekeen ketterfche mannen, met belofte van alle behoorlijke onderdaniehevt engehoorfaamheyt aan hem, als hunnen wettelijken Metropolitaan ofHoofd

üiflchop . te bewijfen
, en verfoek , dat hy dog aan hen (chrijven , en hunnevolkomen over-een.ftemming met de algemeene Kerk aannemen en goedkeuren wilde Ja Johannes felfs, berouw hebbende van 't geenK enjohaa

tl^f\ntf"T^r^^^^^ ""^^^^^^^ hadM-
fevfe^ dllrZ J'^ "''r-^^'^'

-'^'^^ felfsinfijnenbriefaan den

Sygd. ^'^M'^»^^ ^nfijneantwoordaanhemgewagvanmaaktW,

digTna ?c^nAiZJZ ^'^?7u' ^J^'^^S
eerfte foort van befchul- ^ Op fi).

looshevf l 1 ^5\_g^^f
was met de verdere betigtmgjen van god-

OD twel H
^"y^^g-^^^"dery. Die aangaande, drongen ffbyfondefaanDaarvan

omv^^Lr ^"^'"^ W> dat hy figfelven doSr onbehoorlijke en^ï^f"

rrerfof' ^^^'^^^P Alexal^drien Kad doen maken , datÖl
cedLltv^ S'^^'^ r? 75^''^'^" % metdiedaadfelfsaanmeyn-^j--

SSon^^^^^^^^ ^'"^'^^'^ Biffchoppen fig met'.in?:;;»

hv fiJn
hadden, dat niemand foude verkoren worden , voor dat

hebben llr"' "'^'J ""K^^
^^g^" k«"^e woeden ingebragt, foude'"^'*

Rerdhnif ^T''^'
^^'^ ^^^^ ^^^'•«g^" ^^J"de, met hem gewey-

len hnn
deel-genootfchap te houden . 't welk hem cgter niet had bewo-

^eld dw
S^"°^g^

' ^^^^ ^"^^ ^y ^ege"deel hen daar toe met ge-

dienwieH^' j
0*^"^"^^^^^"^^ gevangkenis wierp. Tot bewijs van

gemeen fl

Synode voorgelefen een gefchrift,opgefteld van een deel

^jnent wil H
^^^^chcn

, als of de Gemcynte van Alexandrien om
Ht>

openbare vergaderingen verlaten hadden. Dog hoe valsal'tweikbc-

die BiffT'" V' ^^'^^^ genoegfaam uyt de manier, op welke hy tot:;^^:"^-

AlcY
i'-PPe ^i^'e bediening gekomen was, gemerkt de Synode van

andrien (welker veele by fijn beveftiging tegenwoordig gewecft wa-
voor de geheele wereld verklaarde (v) , dat hy door dc gemeene



i68 HETLEVENVAN V. Afdeel.

ftem en goedkeuring van het volk verkoren , en op deflelfs onophoude-

lijk aandringen geordonneerd was, en dat by fijn intrede enaanveerderi

van fijn ampt niet alleen geen onluft en murmureering , maar in tegen-

deel een algemeene vreugde en dankfegging aan God onder het volk ge-

fpcurd en gehoord was. Maar grooter gefchreeuw verwekte de tweede

tak van defe laatfte befchuldiging j te weten, dat fijn Ouderling Maca-

rms(x), op fijn bevel en order, met geweld in het opper-eynd van den

Tempel of 't koor was ingebrooken, en terwijl Ifihyras inhetHeylige

te bedienen befig was, de Avondmaals-tafel om-ver geworpen , den kelk

a. Over dc verbroken, en de heylige boeken verbrand hadj om 't welk alles tege-

omrtiir^ tuygcn Ifchyras daar by de hand was. Maar behalyen eenige algemee-

ifchyras, ne aanmerkingen j vinden wy dat op volgende wijfe beantwoord ^ te

weten, dat (7) dde Ifihyras , die in de aanklagte voorquam als een

'tweik Priefter, in der daad geen OuderUng felfs was, nog van iemand , als

wlcrdbc van fijne vrienden, daar voor was erkend geweeft, en dat hy fig geen

tntwoord. hooger rang, als hem van CoUuthm gegeven was, konde toeëygenen , tc

meer, om dat defelve maar een Ouderling zijnde, en fig de Biflchoplij-

ke bediening aangematigd , daar over in een Synode beftraft was , en

alle van hem aangeftelde in den rang van leeken gefet waren j dat (ge-

lijk reeds te voren [-s] getoond is; Ifihyras ten tijde , als Macarius aan

fijn huys quam, fiek te bedde lag(^^), en by gevolg onbequaam was,

om aan de Heylige Tafel dienft te doen j dat het toen ook niet des

Heeren dag(^) , de tijd van hunne openbare godsdienft wasj dat'er in

die plaats , daar Ifchyras woonde , en in dat geheele vlek geen kerk

was , maar hy felfs in een gemeen huur-huys woonde j 't welk eenen

Ifio^ een wees, toequam; dat te dier tijd, naar dat hunne eygen getuy-

gan(^'), daar over gevraagd zijnde, opgaven, d&Catechumenen fouden

in de Kerk geweeft zijn, ter welker tijd immers het HeyHg Avondmaal
niet konde bediend worden j dat ook gemelde getuygen bekenden , dat

Macarius die boeken niet had verbrand, en alfo al 't geen Ty^^V^'^J* daar

van feyde valfch was(<^) j dat de Ouderlingen en Diakenen, ditJtha-

nafius in fijn kerken-befoeking had vergelelfchapt , hem daarenboven

van 't betigtte fuyveren konden , als welke plegtelijk betuygden , dat

^er niets fulks gcfchied, maar al 't geen'er van verteld wierd, verdigt

en valfch was j daar ten laatften moet worden bygevoegd , dat Ifihy-

ras {e) felfs dien aanflag rond uyt bekend heeft, alfo hy, op verwijt

van lijn eygen party ^ dog meefl door drang van lijn eygen geweten,

met tranen in de oogen by Athanafms gekomen zijnde, de geheele Cö»-

fpratie en aanflag heeft verhaald ^ en in een opftel met fijn eygen hand

gefchreven
{ƒ ) , en in de tegenwoordigheyt van fes Ouderlingen , en

agt Diakenen overgeleverd, bekend, van Heraclides ^ Ifaac en andere

hunne makkers aangemoedigd , en felfs door flagen tot het geven van

fuiken getuygenis gedwongen geweeft te zijn , maar van \ geen tegen

Athmiafius wierd ingebragt niets te weten , en dat getuygenis uyt enkel

dwang gegeven te hebben j en daarom fig nu verpUgt vond lijn hart uyt

te fpreken , wenfchende met al lijn hart tot de gemeenfchap met hem tc

worden toegelaten.

VII. De faak dus verre zijnde voortgefet, en beyderfijds opgehaald

(want het voornaamfte van het even gefegde is buyten twijfel vOinJtha-

nafius tot antwoord gegeven) waren lijne aanklagers verlegen , en wif-

ten

(a?) Socr. ihid. p. 6^. Soz^om. p. 479. (7) -yithan. ibid. p. ^70. (z.) VideSeEl.pr^ced'

§.4. ia) Athan. ibid. p. ^2,1, (b) Ibid.p.t;6^. (c) Ihid.p.Cio. {d) Ibid,

ƒ7. (?i4.p. 581. 571. {c) iM.p.'^?^,^!^, (J) E^t,Mp,Ath4nMd.p.^o6,
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gerhl^'Jf'^'"''''^"^"' ^<=lke het in 't Concilie te.E=„;g=„,,

vonn;,T A r
°Pg«"?'"«" C?) .

ecn voorllag deeden, dat men ha''^-'^'

iThln nlr V^""^
foude „ytéellen

,
tot dat e1.n,ge uyt het middenE^^"

der -;„^ r
^gypten afgefonden, de ware gefchapentheyt van alles na- 8='°°*»;

deronderfogt, en de Synode daar van berigï gegeven foudcn hebbenwaar toe de Synode aanftelde fodan.ge , laar^ff fig op SJÏ ve"-'trouwen met name, Theognis Biffehop van Nicea
, iMaris van Ca

'

woon, fheodorus van Permthus, O^zf^^ow/xvanMopfusinCil.cVn'VrMms van Singidunum in Myfien, en Fa/eus van Murfa in pfnno'nien
,

clie ig mei lfchyras aanftonds tot de reyfe vervaerdigden. ^/a/ Waar««s»-^us merkte wel haaft wat daar van te verwagten was, derhalvcn omfijn eygen faak met te benadeelen, leverde hy lijn bedenken tceen Z^"""^^-
Trfr dat defelve t'eenemial onnodig waf ff
dan . f

genoeg gebleken was , dat men daar medeniet a'ndf

«

dan tijd fogt te winnen, en dat het vergeefs was fo ver aftefoeken't geendog reeds by hen vaft gefteld was. Do| als fulks verworpen wierd ,vSte ny het op tegen de perfonen, en vertoonde ten hoogden onredelijk

de XV^H ' ^^^'^"'Z'"'
gevangen bleef te Tyrus

, Ifihjras met

ver rfÊn ' '
'">f ^'^r''"' ^^'ren foude mogenvertrekken, waar uyt hy dan wel konde giffen wat befcheyd dat'er ?ante verwagten was Dog hoewel dit proteft ten hoogften billijk was efter ftond de Graaf 'Dionyjius hun vertrek toe. Defe manier vl i

^"
r •

mishaagde allen die AjLa_fius vrienden waren ten Sl^ö^en fen nTt^^Br't onregt, 't welk dan de Egyptifche Biffchoppen bewoog?;) niet 1301!?°^"=°
daar na een proteft aan de Svnode intpU„^^S r°^^ wng Jevwen eea

Ri{rrhf^r.n»n\,„j .1 j
''ynoae in te leveren

, dat van feven-en-veertie p™'=»
Biflchoppen ondertekend was. waar in fy fmertelijk klaagden ovefde hftige en fnoode voornemens van de Eufêbiaanfche-^ party fn de Sv

aan hun fijdro^P e h^^^^
om de andere leden van die vergadering

nen en goedkeuren Sr ;
h^nde ingen te doen onderteke!

tefteeren" e^h ar b%Tl W X^l^'''
pligts-halven te moeten pro-

met JthafZTl'^^L
pn heyhg ,5, te fmeeken, het niet verder

den konnln ^ '
fy in den groeten dag fou-

Ïven a"n den'?"'T°°'''l"-
^^'^^^^ ^efkfyeenver?oek-fchrifLer.e„„„,„.

in datder'Am r^"^ " Graaf C^) ,
waarin fy vertoon- ^f.-^^ft

nentoen T'P'""'"?,'" ^«Ai^enis der Eufebiancn en Meletia-:;fiÏÏr

ten hufnrltv^";: f"^^^en zijnde, fy niet konden „ala-
'

'

Gods wiUe bfdr '"T'?'' ^" ^'"^ Almagtigen

die faak w M. ? ,
" ^" befweeren, dat hy de Synode niet verder^in

fer felf, T:.!
voortgaan, maar de faak aan de ooren van den Key-

worden In ^^P^^"'
eynde defelve aldaar opentlijk moge bepleit

Hier on volJh
'" gevalle fy henfdven een goeden uytflag verfekerden.

van Thf/r^^ •
Dmyfiiis (/) van^/^^W^r Biffehop a"™?*'

dig een 1 d V '^V c'"
Sloten naam enagting, entegenwoor Sc?'""

genoeefaam m" ,
=>ynode, waar in hy klaagde, dat uyt die affending''^i;'.iifti"^-

diefafenZmï',:
^vat hun voornemen tegen Atha^aA was, en datE^jS

foude raden •
gedaan waren , met verfoek . dat hy de Synode

Onbehoorliil.c'"^°"'"^*^^g'^'
vangen, en te beforgen, dat'er niets

als een ^ ^""^^ S^^aan wierd, 't welk de Synode naderhand

'door h
""'^'^^'^^^'digheyt foude konnen verweten worden. 1>ionyfius

et een en het ander gaande gemaakt , fond een memorie aan Eu-

(,) sacri u
febius
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1^0 HETLEVENVAN V. Afdeel.

i Welk hy febius cü dic van fijn aanhang [712) , waar in hy hen bekend maakte , dat het
Eufcbius gygfj fo uytvicl, als hy voorlcgd hadj te weten, dat Athanafius over

kend'*'^ hunne onregtveerdige handelingen , en over de afgefondene perfonen

araa'^t. klagen foude , en hen wel geraden had , niemand als met gemeen goet

vinden af te fenden > dat fy dienvolgende fouden wel doen , indien fy

forg droegen ^ dateer tegen 't geen van hen gedaan wierd , niets te feg-

gen viel , of dat de minfte fchaduw van aanleyding niet gegeven wierd,

om hunne proceduuren te berifpen ; dat het immers onbehoorlijk was ^

dat een misdadige van niemand als van fijn aanklagers foude gevonnift

worden j en dat het een faak van grooten nafleep foude zijn , dat Ale*

Athanafius xander met hen niet toe hield. Athanajius na dat alles egter fiende,

vindraad- dat hy uict langer met veyligheyt te Tyrus konde blijven , gemerkt men

tc verSen! ^l^^^'^ alle konfteu en middelen te werk ftelde^ om het volk tegen hem
te verbitteren , fo dat felfs de wereldlijke arm fomtijds tot fijn ontfet

moeft verfogt worden, en wel konnende afnemen, dat fijn regtveerdige

faak aldaar niet foude worden gehandhaaft , en dat'er geen of weynig

hoop tot het herroepen van de afgefondene ^ of tot het overgeven van

fijn faak aan den Keyfer, overig was, oordeelde beft voor hemfelvente

forgen, en fijn verfoek aan een hooger magt voor te dragen > waar toe

hy dan niet meer voor de vergadering verfchcen , maar in der ftilte van
daar vertrok

Deafge- VIII. Onderwijlen waren de gelaftigde gekomen tot Alexandrien ("ö^y

komCT*tot alwaar fy fig aanftelden als menfchen , die , 't kofte wat het wilde, hun
Aicxan- werk wilden uytvoeren > tot welken eynde fy den menfchen met bloote

degens in de hand , met roeden , ftokken en allerley foort van wreedheyt
Hoefydaar i^eijj^gfiiffgji poogden af te parflen , verfchoonende felfs niet degewyde

^l^l^^.
maagden, die fy felfs door Heydenen lieten naakt ontkleeden, tot de
Heydenfche altaren fleepen , en op allerley buytenfporige wijfen mis-

handelen, fo dat die ongeloovige allerley dertelheyt ontrent de Kerk
mogten plegen , en dat alles deeden in het felve huys , alwaar de gelaf-

tigde hun verblijf hadden , terwijl fy daarbinnen, niet tegenftaande het

DeCiergie cen plegtelijke vaftendag was, fig vroolijk maakten. De Clergie van
aldaar bc- Alcxaodrien bood hen hunnen dienft aan, en verfogten ^ dat hen mogt

SfpS toegelaten worden van alles berigt te geven , often minften tegenwoordig
duuren. te ziju by het ondervragen van andere , op dat fy dus hun manier van doen

fouden konnen billijken > dog 'teen en 'tander wierd hen afgeflagen: wes-
halven fy niet lang daar na aan die afgefondene een vertoog

, door
vijftien Ouderlingen en vier Diakenen ondertekend, overleverden, waar
in fy hen voorhielden , op wat fchoone en befcheyden wijfe fy te werk
gingen , en dat fy van hen niets dan boosaardige t'famenfpanningen te

gemoet lagen, waar van defen hunnen brief, feydenfy, (welker affchrift

fy aan Talladïus des Keyfers Amptenaar, op dat fydenfelven niet mog-
ten verdonkeren , hadden overgegeven) een beftendig blijk foude we-
fen , wanneer t'eeniger tijd die faak in een wettelijke Kerk-vergadering

Deafge. foudc mogcu voorkomcu. Van Alexandrien vertrokken fy
, begeleyd

londene y^j^ Thihgrius dcu Gouverneur van Egypten , na Mara:otis ^ de eygen

mT^ÖS. plaats, daar het complot gefmeed was, en {q) namen hun optrek in het

huys van Ifchyras , hebbende van den Gouverneur een wagt van folda-
Hunhan. ten tot hunncu dienft. Hier door daagden fy alle die 't hen goed dagt,

idlaf'* ^" jöcgen den gedaagden een fchrik aan, byfonder de Kerkelijke : want
de Clergie van dat geheele Landfchap boden figfelven eenparig aan

,

verfoe-

(m) Loc, cit. {n) Athan. ibid.p. 619. Socr. loc. cit.p. Ö'S. (0) Epifl. Sjn. Alex. ap.
than.p.^ji. (p) Ibid.p. 6^, (q) Ath^n. ibid.p. <^7i. O' ^^6^.



V. Afdeel. D E N H. A T H A N A S I U S. 171
verfoekende dat hen mogt toegelaten worden hun gctiiygenis te geven 5maar fy kregen geen gehoor, en wierden afgewefen. In plaats van heiï
Wierden geroepen Joden en Heydenen, die fy openbaarlijk fodanige vra-
gen van de Sacramenten en verborgentheden der Religie voorftelden,
Jiie voor Catechumenen niet paften, veel min voor Heydenen en onge-
loovige. Van defe fpraken fommige (r) henfelven tegen, en andere
loochenden de mgebragte en gevraagde faak rond uyt: gelijk dat alles
te fien is in hunne gedane aantekeningen; die fy wel, fo veel in hen was
poogden te fmooren, (tot welken eynde fy de Schrijvers belaftten, aan
niemand eenig affchrift van het aangetekende te geven) dog zijn evenwelm 't hgt gekomen, doordien i^ay^j- , die dcfelVe had opgefteld , hen niet 7/trouw was, en de Eufebianen felfs die naderhand naar Komen overfon-

'

oen. De Clergie van Mar^otis hun verfoek fiende afgeflagen, lever- C'^"^^*^

aen(j3 aan Thilagrius , en andere groote bediende, een vertoog over,Saa^
waar in fy de valsheyt van \ gtm lfchyras had ingebragt , vertoonden, O veraan
en verfogten dat de faak voor den Key fer gebragt mogt worden.Sy fchreven

ver"ne°"'ook aan de Synode van Tyrus een brief, ondertekend van vijftien Ou-
derlmgen, en een gelijk getal Diakenen (O, waar in fy de faak van 7y?/^4yrde tc
ras m waarheyt voorftelden, en Athanajius van 't geen hem tc laft ge-Tyrw..
légd wierd, vryfpraken en fuyverden 3 gevende voor reden, dat hen die
geheele faak van Ifchyras bekend was , en hy defelve met fijn eygen
hand-tekening , die nog voor handen v/as , bekend had j hen te geliik
verfekerende, dat niemand een eenig woord t&Z^ni^thanajiiisiov^QL^
tuygd hebben , indien fy daar toe niet door bedreyging van den Gou
verneur geparft , ofdoot vleyery van de Arianen verleyd waren , waar door
fommige gefegd hebben, al 't geen defelve van hen wilden getuygd heb-
ben. Dat dit fo is, feyden fy, betuygen wy als in de tegenwoordigheyt
van God, dien fy wiften voor fijn Goddelijke vierfchaar eens rekenfchap
te lullen moeten geven.

eeh^iH^^KW"^^"^^"^ kennén uytviflcn ,
op^Sykomcti

S terwtl^^^^^ alwaarhetgemakkeli^è;:-

nnH^r ^ lyt^^''''^^^
g"^^^^^'^ ^^S' fij» proces te maken. De Sy-"^^"^'noae üan velde het vonnis over hem, waar door hy Van fijn Biflbhops- ^i^^^^r

amptwierdafgefet, en belaft fijn woon-plaats met langer in Alex^n- ^tltct
arien te houden

,
ten eynde fijne tegenwoordigheyt aldaar geene onluften, ^t.

^?nT^? olieden verwekken mogt. Sy herftelden ook Johannes johan-den Meletiaanfchen Bifl;:hop, en fijnparty, totdeKerlc-gemeenfchapenncsi:^^^^^
net Delit van hunne voorige bedieningen. Hunne handelingen en \ befluyt 5^??^"'^

londenfy denKeyfertoe, en lieten briéven afgaan aan alle Bifl-chop-
pen rondom

, om defelve te waarfchouwen voor het communiceeren;^!!^»^^'-
Athanafius

, als welke by hen van verfcheyden fware misdaden woEc-

had u ^^^^ ^^J"^ ^^"^^ defelve fchuldig bekend g^" «^«^

hadÜe A
^\^^^r^ ^^^'^r Synode veele waren, die graag gefienSn

hvf A
r^?^ wedervaren was, dog defelve wierden overftemd> gebaar-

yionder word van Tafhnutimd.it Cö/z^^ör (Belijder) verhaald, dat hy^^'^°""'^'

heSr'^^'
Pifichop van Jerufalem, by de hand vattende

,
gefegd foude Alle icden

DDen,
3, Laat ons gaan, het betaamd geen Belijders ^ «^ie^^rfaak vande^'J'J2'^Sy-

"
f If

J^'-^nne leden verminkt zijn , by fuiken boofen en fchadelijken den bdaT'
33 geielichap langer te blijven. Dus verre was de Synode van Tyrus ^onnisnirt

inet hare faken gel^omen, \J2.mz^i CMaridnus., des .Keyfers Geheym-*"*"*
ichrijver^ brieven bragt van den Keyfer(x), by welke de Synode be-

iAiu-, .. .
{.^ A . laft

A (')^^^d.p.6i6. (t)Ibid.p,6iA. Cv)Socr.uUfupr.Soz.omJocxit.p.A%i,

7.lth. i.czó. p, ^83.
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1/2 H E T L E V E N V A N V.Afdeel.
De Synodelaft wicrd tc Vertrekken na Jerufalem, om de inwying van een kerk,

Zfr^ar^^^
aldaar ter eeren onfes Saligmakers had doen bouwen, by tewoo-

jcrufaiem. "cn cn te helpen vieren. Daar gekomen zijnde, en nevens veele an-
dere, die fy aldaar vonden , de vereyfchte plegtigheden voltrokkerl
hebbende, quam'er bevel van den Keyfer^ dat fy hunne gedagtcn over

LaftomA-de laak van Anus fouden laten gaan, want het fchijntdafer onlangs on-

rarfron-^'^f
hand gewoeld was, om Arius in de gunft Van het Hofte brengen»

dcrfockcn. ot ten minften den Keyfer te verpligten , om deflelft faak de Synode
aan te beveelen, welk fy, gelijk ons verhaald wordO), op volgende
wijle uytwerkten :

r &

Welk door X. Seker Ariaans Priefter, wiens iiaam Eutocius(z)^ of, gelijk Fi-

wTuTtg^^'^'^''
2^«//^«/r hem noemd Euangelus (indien hy rriaar daar door

werkt m eygen naam meend) fig looslijk in de gunft van Conftantia, de$

ftantb""' f^^y^^^^
^"^^^^ ingedrongen hebbende, nam de bequaamfte gelegent-

' heyt waar, om haar het ongeluk van Arius, die door haat van defe eri

gene. en door derfelver drift, en nergens anders door, in 't onderfpit
geraakt was, voor te houden. Defe op haar dood-bedde leggende , had,
als haar uytterfte wil. Arms hares broeders gunft ên opfigt aanbevolen,
en belaft hem te feggen , dat fy , gelijk hare woorden waren , ten hoog-
ften vreesde, dat, fo lang godfalige en regtveerdige mannen in ballinge
fchap gehouden wierden, hem of het Rijk 't een of 't ander groot oor-

«nrbylnf""^ '"^^f" f^"^^.'
^e Princes geftorven zijnde, hield defe Priefter fo

Kcyfcr, lang en fo kragtig by den Keyfer aan , dat hy toeftond liem te herroe-
pen, en lijn faak nogmaals te onderfoeken. Seker geleerd Man^
meend, dat dit verhaal geen grond nog waarfchijnlijkhcyt heeft, en,om de waarheyt te feggen, het beneemd deffelfs geloofweerdipheyt niet
weynig , dat die Priefter fo onbekend voorkomt , en dat Athanajins

,

die anderlms alle konften van de Arianen gewoon is nauwkeurio- aan
te tekenen

, daar het minfte gewag niet van maakt : maar 't kan wefen
dat dit m 't eerft niet anders als een los gerugt alom verteld fee-
lijk er dog m fuiken gevalle met opfet en door jaloufie van beyde fiiden
veel gepraat word) van Ruffinus, als een ware gefchiedenis

, opgeno-
men, en fonder fwarigheyt daar in te fien, aan andere by gefchrifte
overgegeven is. Maar \ zy hoe 't wil , ( want ik foude die vertelhng,
ons met alleen van Ruffinus , maar ook van Socrates en andere overee-

'^tZ.K^\^^'^^^f^ f^""
tWmaal verwerpen.) de Keyfer verklaarde toe^e

rkisfchrijfr.itf«5 dat t^rtus , indien hy het Geloofs-formulier, in het Niceen-
fche Concilie vaftgefteld. onderteekende, mogt te Hoof komen . en
dat hy hem in dien gevalle eerlijk ontflaan, en t'huys fenden wilde naar

Sreef(O "
^""^ '''' ^"^^

CoNSTANTiNus DE Groote, de Doorlugtigc , de
Overwinnaar , aan Arius.

TT^/f is eenigen tijd geleden
, dat ik u eerweerdigheyt heb laten we-* ten, dat gy foud aan het Hof komen, om ons de trooft en eer van

Jiwe tegenwoordigheyt te doen genieten. Het komt ons vreemd voor ydat gy niet aanftonds uyt kragt van dien zijt overgekomen. Bedien der-
halven ufelven van verfekerde begeleyding, en komtJpoedigherwaards,

op
ij) Mnm^^.c.xx.p,^',^, Sozom.ibid.c.27.p,^2^, Socr.lib.uc. i<.p.6o, (z^Ge-
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op dat gy onfe goedheyt en weldadigheyt gefmaakt hebbende , tot uw ey*
gen landfchap mogt wederkeeren. God beware waarde broeder. Ge-
Jchreven den fes-en-twintigHen November.

Op het ontfangen van defen brief reyfde Arius met fijnen vriend Eu- Anuskofit

z>oius
, fijn Geloofs- en mede-genoot in alles wat hem overquam, te

poft naar Conftantinopelen , alvvaar fy den Keyfer een nieuwe belijde- eniTerï'
nis Van hun Geloof aanbooden , waar in fy de groffte en aanftoote- "'^"^

lijkfté woorden uytlieten j en de verfchillige faken fagter, aangenamer, fotmi^"'
en met dé' fpreekwijfen der heylige Schriftuur meer over-een komende v

uytdrukten, met een voor-reden en aanfpraak aan den Kevfer, luvden i«

dealsvolgd:. ^ ^

^^ÖÖ öniTen godvrugtigften en génadigften Heer, den Keyfer C o n-
'

•jg de Ouderlingen Arius enEuzoius.

^r^^ in gevolg van uw godvrttgtig bevel hebben wy ofgefield het Ge^
.

' loüf\ daar aan wy ons houden^ en betuygen mids defen, in de tegen-
'^óötdigheyt van God y dat wy voor onsfelven, en alle die van onfe far^ ^jr«j gelooven na den inhoud van de hier-volgende belijdenis:

Tgelooven in eenen God, den Almagtigen Vader ; en in onfen Hee^
re Jefns Chrifius fijnen Soon, gegenereerd van hem voor alle we-

relden;, zynde God het fVwrd , door welke alle dingen in den hemel en
op aarde gemaakt zijn-, die van den hemel nedergedaald , en vleefib
geworden is die geleden heeft , en weder opgeftaan ; ten hemelgevaren
ts, en wederkomen fal om de levendige en doode te oordeelen-, en in den
H. Geefii- de weder-opfianding des vleefches ; het leven van de toeko-
mende wereld

; het Koningkryk der hemelen y en in een algemeene Kerkejoas ^erjpreyd van het eene eynde der wereld tot het ander. T>it Ge^

hZÏl 1 7^ '^^fi'W^ 'iyf
ket heylig Euangelium, en byfonder uyt

f^et bevel onfes Heeren aan de ^^pofteleny Gaat henen, ondcrwiift alle
voiKeren, haar doopende in den name des Vaders, des Soons, en des
H. Geeftes.

^efe dingen, feyden fy, gejooven wy y en erkennen waarlik den Vd-
^er Soony en H. Geeft y volgens de leere der Schriftuur, en het Ge-m -van de gebeele Algemeene Kerk; welk indien wy niet doen (\ is
^un eygen anathema met hunne eygene Woorden uytgedrukt) God oor-

bed
^^^^efe, en in de toekomende wereld. En daarom was hun ge-^a, dat fy door des Kcyfers tuffchen-fpraak met de Kerk hare moeder

ftuflc^"
worden , en dat fy ^ alle onnodige verfchillen en vraag-

eend
zijnde, vreedfamelijk mogten over-een ftemmen , ert

Xï^^n^
bidden voor den wclftand en behoudenis van fijne Majedeyt.

• Ue goede Keyfer was wonder wel in fijn fchik, meenende dat Keerd dajét

'Zn'^^ % ^J^^ H met het NiceenfcheGeloofs.formverfoendhad-;;^;^;.^^'^-
3 ^^ &af hem verlof , om weder te keeren na Alexandrien, waar op

X\ van Socrates ^ (indien hy het niet qualijk heeft,
allo er Athanaflns geen gewag van maakt) derwaards reysde , dogwierd
yhjn aankomft terftond van Athanafms kloekmoedig tegengeftaan

,

waar over Eufebins te Hoof klaagde, en des Keyfers voorfchrijven voor
^*us verfogt. AtbanaCms egter wilde hem , niet tegenftaande des Key-

[Y 3] fers

O" a^. Socr, loc, citat, (O tih. i.c»ij.p.6i. Sozfim. lib, 1 . c» i^.p. /\
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wï^em'
geenfins tot de gemeenfchap toelateni en

niet aanne.
Schreef IC rug aan den Keyfer, dat die het Geloof eenmaal gefchonden
en verloochend hadden , en iiyt de Kerk geworpen waren , niet ligt tot

Hyword volkomene gemeenfchap weder konden aangenomen worden. Dit

vanrn" f 'Keyfer; ciivd op
, enliethem dreygendefeggenC/), Dat , fo

Keyfbrgc- Ay oo lict oiittangen van defc Hjneorder niet aanftondsbereydwillig was,
arcygd. alle die tot de gemeenfchap van de Kerk wilden wederkeeren . aan te
s . nemen

,
hy iemand foude fenden , die hem uyt fijn ftoel ligten , cn ver ge-

vêt^ykr noeg daar van elders vervoeren foude. Maar als ook dat niet gelukte,

S na f
^V^ft^" ^""^ ''y^^'^^ "^^^ wilde te werk ftel-

'£ Synode J?n^^ verlogt hy de Synode te Jerufalem j^rius faak te willen onder-
jejerufa. loek^n

, cn daar opregtelijk over te vonniffen. Defe nam de faak aan-
Daar hy ^^^^^ voor, en , Arms verklaringen van het Geloof goed gekeurd heb-

«alen"
^^"^^

'
^^^^0^

.
dat ^r/W en fijn aanhang tot de gemeenfchap foudc

• worden toegelaten, gelijk hy ook aldaar toegelaten wierd. Dit haar be-
lluyt maakten fy bekend (^) aan den Keyfer, cn te gelijk aan de Kerk
van Alcxandrien, vermanende hen, dien, welker Geloof de Keyfer gefond
en regtfinnig verklaard had , vriendelijk te ontfangen j te meer om dat
de geheele Synode des Keyfers oordeel hier ontrent met hun uVtfpraak
liacTbeveftigd, en defelve tot de Kerk-gemeenfchap toegelaten , wes-
halven het hun phgt foude zijn defelve als mede-leden van de Ke^k te
omhellen

, en met hen in vreede te leven ^ byfonder, om dat fy door
hun verklaring hadden doen blijken, dat fyfig vaft hielden aan de onge-
twijielde en aangenomene Apoftolifche leer, die de Kerke is overgele-
verd. _Maar^eer nog dit Concilie gefcheyden was, fcheen de wind uyt

Athanafias laft van dcn Keyfer ontrent de faak van. Athanafius. Tot beter ken-
verfockaan

^'s ^an dieu moctcn wy weten, Athanafms (fiende fijner vyanden
den Keyicr onverzettelijke boosaardigheyt (t) , en Dionyfius oogmerk , om alles te-Toor. gen hem te doen aankanten) van Tyrus vertrokken zijnde, na het Hof

gekeerd.was, alwaar ty den Keyfer. fo als hy te paerd de ftad inreed,
ontmoette, die hem met den eerften opflag niet kende, voor dat hem
gelegd was, wie hy, en wat fijn faak was. AthanafiusYoxxd.^ , hoewel
hyhet meermaals verfogt, geen gehoor krijgen , voor dat hy dé vrymoe-
digheyt nam den Keyfer te feggcn, dat hy niet anders verfogt , dan dathy hem door quaadwilligheyt en geweld van fijne partyen niet wilde
laten verlooren gaan i dat fijn faak tot dien eynde in een wettelijke en
onfijdige Synode verhandeld en afgedaan mogt worden

, ofdat ten min^
ften fijne Regters te Tyrus voor hem mogten ontboden worden, enhyde vryheyt hebben om fijne kkgten tegen hen in te brengen. De Key-
fer dit aanfiende als een billijken cyfch , fchreef aan de Synode te Te-rufalem {k)

,
beveelende dat die in de Synode van Tyrus eeweefl: waren

voor hem fouden verfchijnen, en hem rekenfchap geven farfjen al-
daar tegen t^thanafius gedaan en beflooten was. De BiflchoDnen ft-nn-
den over den brief verfteld. de meefte van hen voor een^^^^

fchoppen vreefende, maakten fig weg , en keerden naar huys: mzzr Eurebius

KTyïrt.
^^^^^^1*^^ Tatropmus Vrf^^^^^^ en vllens

. reysS met
oogmerk om t geen in die Svnode gedaan was, goed te maken, naar
^onltantinopelen, alwaar fy ftoutelijk ftaande hielden , niets als na de

regels

%' ^'t''^*
^'^^ '-r.'P' ^8. (h) Ext. ap. A'
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regels van regt en billijkheyt gedaan te hebben i dog de oude lafterin-
gen van den beker, de tafel, en de dood van K^rfenius , die fy wel
wiftcn by een opregt en onfijdig menfch geen gehoor en ingang te fullen
nebben

, agterlatende , ftemden fy over-een , hem met een nieuwe befchiil-
diging te overvallen Dus gaven fy voor, dat hy de vloot ^ diejaar-Enhem
lijks koorn van Alexandrien naar Conftantinopelen ovcrbragt , gedreygd^^^''^'*
bad in te houden, 't welk fy door K^damant'ms

, Kyimbio^ K^rbetrnS^v^.
en Tetrusy alle Biffchoppen, als die het uyt lijn eygen mond hadden,
aannamen te bewijfen: 't welk Athanafius beantwoordde, feggende,
dat het immers ten hoogden ongelooflijk was, en geheel geen fchijn van
waarheyt had, dat fuiken armen en onaanfienlijken man als hy, fulks fou-
de konnen doen : waar op Eujebius hetfelve nogmaals herhaalde en met
eede beveiligde, met verfekering, dat Athanafius rijk genoeg was, en
wel fo veel magt en aanfien had , om 't geen hy gedreygd had te kon-
nen uytvoeren. De Keyfer defe mannen geloof gevende , toonde fig waarover
daar geweldig gevoelig over, (gelijk dog de Vorften niet minder dan^jscb^^j.

net beknibbelen van des kroons regten en vryheeden verdragen kon-°^°^°*^
*

nen) en gaf aanftonds laft hem te bannen {m). Sommige meenen j (Ditbaa-

dat defe verbanning van den Keyfer, als een middel tot vreede van de"^"'y°''**

Kerk bedagt wierd, alfo hy wel wift , dat die twee partyen. fo langdeïijko^.
^are hoofden overbleven, nooit tot een goede eenigheyt fouden tebren-g«»**')
gen zijn. Andere zijn van gevoelen, (en dat heeft meerder fchijn) dat
de Keyfer defc gelegentheyt waar nam , om hem , wiens leven hy door
de rufteloofe aanflagen en praktijken fijner vyanden wift in geduurig ge-
vaar te ftaan , voor die tijd buyten hun bereyk in een veylige plaats te
verfenden, gelijk het fo niet alleen Athanafius felfs opvat (n), maar
ook de jonge Qonftanünm (o) (die men immers fijns vaders meening
moet denken, al fo wel geweten te hebben als iemand) in fijn briefaan
de regtfinnige Kerk van Alexandrien duydelijk voorfteld. 't Zy hoe
t wü, de goede man fag het als een weldaad aan , dat fijne partyen
met mmder als op fijn dood toeleggende, hy door Gods genade /en
des Keylers goedertierentheyt met een banniflement vry quam. So dra
het vonnis geveld was, wierd hy na Trier, een oude en vermaarde ftad Na Tricr.
in het fo genaamde Gaü'ta Belgica , werwaards hy gebannen was , ver-

^°VTT
^" ^^^^ 'Keyfer nooit meer.

XII. Athanafim dus uyt de weg zijnde, deden de Eufebianen alwatDeEufe-
nen goed dagt, fonder tegenfpraak. Sy hielden, als^er boven de reeds-
gemeide nog maar eenige Biffchoppen ontboden waren (/) , een Syno-cel lus af.

de, waar m fy iV/^r^T^-Z/z/j Biflchop van Ancyra , onder voorwendfel,*^-'-^-

aff
y,^^"^?^. ^'alfche en ketterfche leerftukken dreef, veroordeelden en

ft
?j ' ^^i"^ boeken bevoolen te verbranden , en een ander in fijn plaats
den. Hun meefte bekommernis egter was over Arim , die (^) in de Ariuswas

^ynode van Jerufalem herfteld zijnde, wel als fegcpralende na Alexan- ^«^^^lexjn-

rien gekeerd was
, dog niet fo , als hy verwagt had , wierd onthaald, welkom,

gemerkt het volk hem ontweek , en geen Kerk-gemeenfchap met hem
OU en wilde

, waar uyt onder hen op nieuw een groote verwerring en
wan-order ontftond

, temeer, om dat haren ^^te^y^j gebannen was,
tervvijl Arms fo geruftelijk weder t'huys quam. Dit ter oore van de
Jö^uiebianen te Conftantinopelen gekomen zijnde, wierd hy nogmaals
derwaards op-ontboden , om den Keyfer en de Synodé nader rekenfchap

van

(o) ^p,j4than. apol. z.p. 61^. & 568. (p) Ster. thid.c.-},6.p. 71.
Socr. tbid.c. ^7-p.7i. Soz.om. ubi fupr, c, 19. p, 488.
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word na Van heliifèlven tc geven. Alexander , de bedaagde Biflchop van Con-

Splr ftftmopelen wel voorfiende wat hun voornemen was. had ondertuf-
onLden. Ichen gedaan al wat hy konde, om die Synode te doen fchcyden , maar

dat^niet hebbende konnen uytwerkert , nameen onverfetteli ik voornemen,

^fcuïïr ' S'"" ^^'^ Ge^^of benadeelde, tegen te gaan. So dra A-
B r.«x was overgekomen

, ftelde % ^/.^i^x openbaarl^k aan als deffelfs
voorltander feggende Alexander in fijn aangefigt, dat, by aldien hyhem binnen fekeren tijd, die hy ftelde, met aannam, hy hem felfs uyt
öe Kerk Itooten, in ballingfchap verfenden , en een ander in fijn plaats
iteiien loude, en bragt Arius , om den Keyfer in fijne bekommernis en
rwijtehng genoegen te geven, voor den Keyfer. Arius bood (r) hem
nogmaals (rjn Geloofs-form aan, en van den Keyfer gevraagd zijnde, Of
fty van herten geloofde 't geen hy had opgefteld en beleeden? verfeker-
ae iiem \mja, en beveftigde het met een eed: waar op de Keyfer ant-
woordde; Indten uw geloofgoed is, fi hebt gywelgefwooren . maar in-
aien bet anders is

, fi hebt gy een valfihen eed gedaan, en Godfal ww
meyneedtgheyt ftraffen. Socrates voegd'er by , dat hy (na 't gemeen feg-
gen) fijn gevoelen op papier gefteld, onder fijne armen had, en voor
den Keyfer gekomen zijnde, fijn hand, fonder dat het iemand merkte,

Bevel om papicr leyde, en fwoer van herten te gelooven \ geen hv 2e-
An^aante Ichreven had

: de Keyfer niet anders wetende , of die Man gevoelde inn-cn, opregtigheyt \ geen hy te voren beleden had, nam'er genoegen inTengebood Alexander, hem tot den vreede endegemeenfchapderKerkeaan

wasdaar » g?^^.^ Biffchop was nict wcynig verlegen, als hy fag wat
toconwil- 'lem, na allen fchijn, boven het hoofd hing: maar hy wapende hemfeU

ven met hjdfaamheyt en goeden moed, en fogtdoor vaften, bidden. en
allerley foort van vernedering, den hemel tot fijn hulp: en niet t'on-
regt

, gemerkt hy met een magtige en trotfe party te doen had • die

u r^^^^^"
voortgang van hunne faken moedig uyt de poort van

wo.r /F^l^"^^"' '^^^ toe regtaan na de kerk.W genaamd, al-

in d. ^ '^iJ'P u"?,'^^^ '
^^^'^^ aanftondsm de Kerk wilden ingevoerd hebben i 'twelk Alexander rond uyt fevde

worddaar nS konH^'""'"/'''" ' S^^'"
hoofd-ketter tot de gemeenfchap

over be
"'^^ ^^"^^ ^orden toegelaten. Het was thans faturdag, en daarom gin

dreygt. ë^"
'
^ vcrwagting dat hy fulks des volgenden daags fekerliik doen

Zlir^"' ^V"^^ ^^^"^"^ "^^^ ^^^^heyd, Gelijk^yhem^^^^^
Jin hebben ten Hoof doen roepen, fifuUen wj hem morgen in def^l^eKtoT' '"r'

ons gemeenfchap te heien, ^t ly gy J^'of^^,

bend7
'^/^'^^-^^"^e" geflooten, en niemand als il/^f^ri^ by hem heb-

Bid God Heere iXZ r "f
P ' ^J" g^bed ten hemel fond

;

om hulp. /^,; 2,, ^ ^^.-^^ ^'^^^ -^^^"s ^^^c?^^M i^^orden toegelaten

ZZ^^^^^^ Wl. 'verderfnietL regt-veeraigen met den godloofen: maar indien gy wxe kerke wild 'verfcfjoo-^en.geM^kweet dat gy wild
, fle^,og op de trotsheytTande

Eufebiaanfcheparty
,

en geefuw erfdeel aan den fmaaden het verderfmet over. Neem Anus weg, op dat niet door fijn komen m de kerk dekettery te gelpk met hem inbreeke, en geen onderfcheyd meer z.y tvCIchen godJaligLyt en godloosheyt, So bad hy, en de h^el hoorte fijï

gebed

•
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gebed; want als v^ri/^ nog dien lelven avond, of, als andere vethalen , en wor^
aes morgens daar aanvolgende, met een fleep van fijne vrienden en mak- verhoord.

Kers, moedig op de hoop van fi)n weder-aanneming , over ftraat ging,
enter plaatfe, Sigwa genaamd , o^Conftantinm markt , (bekend wegensoe aldaar opgcregte porphyrfteene zuyl , op welke het beeld ftond van
Unfiantmus, dat tegen den opgang der Sonne gefteld , den naam van
A&jA*©- droeg J gekomen was, vond hy fig genoodfaakt een plaats te
loeken om fijn gevoeg te doen, die hem aan het eynde van de markt ge-
welen wierdj daar gekomen zijnde, begaven hem fchielijk fijne krak-
ten, en kreeg het lot van den verrader en afvalligen Judas , fo dat hv Anus
ter aarde vallende midden op borlt, en aanftonds den geeft gaf. Soera fchanMj-

en andere willen, dat hem met fijn afgang te gelijk fijne ingewan-''''^''"'^'
aen en 't bloed afging. Sijn gefelfchap

. verdrietig over fijn lang iiyt-
Dlijven, ging om hem te roepen. Eufebius , voorbariger dan de ande-
re, verweet hem fijn uytblijven, en wanagting van hemfelfs en de fij-
ne, dog geen antwoord bekomende, trad'er binnen, en vond dien
rampfaligen wentelen in fijn eygen bloed en vuyligheyt. Dit verbaas-
ae het gefelfchap met weynig; dog, hoewel fy dat niet anders als een

r u H
flag voor hun fiiak konden aanfien, namen, om de fchande Vergeeft

en Ichrik van fuiken verachtten dood, fo veel mogelijk was, te bedek- ''^^''k
^''"5

^en, hun gewoonc toevlugt tot leugen en valsheyt, voorgevende
ny door tovery en duyvels-konft was omgebragt: maar ''t creen \W^er
van verhaald hebben, is fo als ons Athanafms verfekerd het ontfaneen te
hebben van fijn eygen Ouderling Macarius

, die, als dit gebeurde te
Conftantinopelen was. Die van fijn aanhang begroeven hem, egter
konden fy de fchandelijke geheugenis van fijn dood niet begraven , felfs
wierd de plaats, daar hy omquam, voor verfoeyelijk gehouden, tot

bouwdf
''^ ' "^'^ aldaar een huys

noewel leker geleerd Man (^) fijn dood eenige jaren vroeeer do? fon

zoms in de bynode van Jerufalem herfteld en weder aangenomen wierd, valefius cö
met onlen, het hoofd van de Ariaanfche fadie, maar een ander van die
leive naam was: maar gelijk dit fonder eenige grond van Hiftorien,

ml.i^^^T ^T^T? ^^^^ "^^"^^ g^wag van maakt, gefegd word, fomaakt hy de Schrijvers van die tijden fchuldig aan een onvergeeflijke

fnrlf
^e^'e^ve geduurig van hem, als van een endenfelven,

fte7 1

^'^^ ZonarasQv) aan de andere fijde het fpoor bij- Zonam

benr^^
voorgeeft, dat fijn dood, en 't geen even te vooren o-e-'^o'-^e"

xZ J'^'A
^^"''^ voorgevallen zijn eenige jaren later, onder de reg?e-gn^

die^ft
kan niet ontkennen

, dateer veele zijn ,

OnRaM ^^^'«-^ gcbloeyd, en in gunft geftaan heeft vari

ker d f^^^'
indiener aan dat feggcn iets te gelooven is, 't is fe-

en med
^^^^^ anderen Arins , die deffelfs makker

de aa f"^?"^^^ ^n den onfen mogelijk overleefd heeft, welk dan

Arm
" ^"^ ^'^ misflag gegeven heeft. Dit was het eynde vanArluswoo-a

r ,
g''c>oten brand-ftigter in de Kerk : en het was wel, fo fijn bcfchrevea,

cneuring en gronden met hem geftorven waren. Hy was een Man,hoedS.Sïle van de natuur met een fcherp verftand, en neerftigheyt begaafd was, heden

'

[ ^ ] daar
(O K
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daar by quam een ongemeene geleerdheyt
j hy

een feer vaerdig en fchrander difputeerder
, gelijk hy van allen befchrÊ-

ven word. Hy was een Man, die een quade faak wift goed re maken,
en fijn vyand een voordeel konde affien. Hy was een Man van een wif*

peltuLirigen inborft, die fig fo wift te ftellen, en fuiken cours re hou-
den, als tot fijn oogmerk dienftig was. Hy was ftout , en derfde fpree-

ken al wat hy dagt , en ondernemen al wat hy wilde ; had groote ge-
dagten van hemfelven j en j 't geen daar gemeenlijk opvolgd , woelend
en onruftig ; konde geen tegen-fpreeken verdragen i en te meer iemand

Boeken, fijn gevoelen beftreed, te fterker ftond hy op defelve. Hy heeft ver-
fcheyden Boeken gcfchreven , dog die meeft alle tot fijn oogmerk dien-
den. Hy maakte verfcheyden gedigten

( jy) ,

voor zee-varende ^ molenaars ^ en reyfigers ^ van fuiken ftof en op fui-

ken toon, die naelks manier van leven gepaft was, welke hy onder het
volk ftrooide , en daar door veele mcnfchen tot hem overhaalde : maar
onder alle ftak üyt fijn Boek Thalia genaamd ^ dat fo menigmaal van
Athanajius word aangetrokken (2;) , en, fo veel de behelfde leer-ftukken
aangaat, in de Synode van Niceën veroordeeld is ; waar in hy fijne gron-
den vQorfteld, en van de grootfte en eerweerdigfte verborgentheden in
lofie en flordige verfTen redeneerd, in navolging van Sotades

, de Cre-
tenfe Poëet (^), die van de vuylfte ftoffen in geyle en vuyle verfTen,
die "men jambici noemd, gehandeld heeft. Is iemand begcerig in waC

c«uytcriij-voor een ligchaam defe wonderlijke fiele huysveftte hy was na het
jgcaan-

^yterlijke poftuur(^) lang, dun en mager, van een bleek, neerflagtig
cn droef-geeftig gefigt, flordig over fijn kleeding, had lang en flegt

^ hair, fijn mantel droeg hy op de eene fchouder ; en met een woord, hy
was fo toegefteld, dat hy fcheen wVoa@- ^^^^m, geheel en al ah een half
dood menfch , fo dat hy fo wel door de natuur als konft gemaakt fcheen,
om een groote vertooning van affterven en veragting der wereld te ver-
toonen

, en die hem maar van buyten aanfagen , fouden gemeend heb-
ben dat hy een man van een ongemeene godfaligheyt was waarom Ruf-
Jimis(c) van hem feyde, dat hy was Vir (pecte & forma magis

, quam
virtiite religiojus ; Een man , die meer in fchjjn en nyterlyk

, dan in
waarheyt godfalig was. Hy had een fterke dog fijne uytfpraak ; in fijn

redeneeren was hy aangenaam en beweeglijk ^ en wift hoe iemand te be-
wegen en te winnen wasj kort om, hy was, gelijk hem Epiphaniits
uytbeeld, de flange niet ongelijk, daar in, dat hy liftig en fnoodwas,
en fig draaijen en kceren konde fo hy wilde.

bifivCar r u^^* ^^^^^ ^°°P' "^^^ ^^'^^^ ^^^^ ^i" gemaakte
Ariusdood Icheuring ook een'eyndc genomen, of de drift voor defelve ten mmften
even drit- Vermindert foude hebben : maar in tegendeel de geeft der partyfchap
"fi' bleef levendig

, en het verfchil rees fo hoog als ooit, byfondcr te A-
lexandrien ^ alwaar de Eufebiaans- en Meletiaans-gefinde onophou-
delijk en door alle middelen de regtfinnige poogden te ondermijnen en
onder de voet te werpen ^ waar tegen die van Alexandrien niet nalieten

'tvcrfoek fig dapper aan te kanten ^ en met openbare verfoek-fchrifren

fi"shïftei*^^^^^elling te verfoekeui felfs die groote Antonim de Kluyfenaar fchreef
ling word meer als eens daar over aan den Keyfer, met verfoek, dat hy doc^ nade
Tedügt. Mcletianen niet luyfteren , en derfelver befchuldigingen niet anders als een

deel

(;) Vhtlo^. lib. 2 . c. i.p. 470. (z.) rUe Ath. comr. Jrian. Orat. i.p.n,^. (.^) Suid. tn
voc. ^crccê^,, (b) Eptph. h^ref. 69.p.i^ii. Confl. Imver. Epi[i, ad Arian. ap. GelaC
Cyuc.lth

:^ c.i.col.z^iS. Mcet.ThefOrthod.fid.Ub.K.c.i.p.A.j. (c) ij i r.i.
mn longt é iniu (d) Sozom. lik, z.c.^i.p,
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deel lafteringen en fcheldwoorden aanfien wilde : maar geen van alleDosafe'-.
vcrmogt iets, want in tegendeel fchreef de Keyfer aan het volk van A- ^^^B^"-

^

icxandnen tot antwoord. Dat fy, haar Clergie , en de godsdienftige
maagden fig foiiden hebben ftil te houden, hen verwijtende hunne on-
gercgeltheden en buytenfpoorige driften, metverfekering fijn woord niet
tt Konncn veranderen, en Athanafius te rug roepen, gemerkt hy in een
Iverkehjk geregt , als een onruftig en oproerig menfch veroordeeld was • en
aan den H. Antonuis^ dat hy alleen het vonnis van de Synode niet kon-
de vernietigen

: Want, feyde hy, genomen dat eenïge 'weynige na m7ifi
haat mogten oordeelen, men kan egter niet denken, dat Jiilken %roo^

ten vergadering van vroome mannen, van w§fe envoorftgtige Kerfroooz-
denfifiuden doen, en hem als een verwaand en laatdunkend man, en
oor/2w^ van beroerte en tweedragt Imyten reden veroordeeld hebben
VVant defc dingen waren het voornamelijk , daar door de partyen den
Iveyler, dien fy van fuiken flag van menfchen byfonder afkeerig wiften
te Zijn bewogen Maar hoewel de Keyfer fijn vonnis over Athanajlus johannc.
niet wilde intrekken, egter bande hy, om te toonen, dat hyonfijdigen word ge,,

beyderfijds driften wars was, den Meletiaanfchen Biffchop Johannes,""^
^ den grooten drijver en het hoofd van def^idie, niet tegenftaande hy

^^"^ vrygefproken en herfteld was.
XVI. Het volgende jaar,zijnde na Chrifïi geboorte het CCCXXXVIL

maakte een eynde van des grooten Conflantijns leven. Als hy figfelven
qualijk bevoelde, vertrok hy van Conftantinopelen na Nicomedien (e')
alwaar hy fijn teftament maakte, en het Rijk onder fijne drie Sonen Ncrdedd
Conftanttnm Conftanstn Conftantim verdeelde, gevende aan den eerften ^i^^'i»^

SHrTn P/f^'"' ^n""^?
(ofGallien), endeAlpes, aandenjong- Foot^'^-

ften Italien
,

Africa
, Griekenland en Illyricum-, en aan den tweeden

* tóbende' ^fl^T ^r^^'"* ^^^^ teftament verfegeld wien

vanwelV^nf ^ het te bewaren aan fekeren Ariaanfchen Ouderling, «in^^^-

hLlnïl^^^^^^ ^f^'a^"^ hetfelve niemand fn "Z::^
rdat dTemnn rl'^ ^"^'^^^ %g^^ Confiantinusr

foudfhehhrn n ^ die uytgedrukte order hetfefveaancWi,;S ;
Afgegeven. Maar 't komt niet waarfchimlijk voor, dat

\TtA
hebbende fo veele Amptenaars en Dienaars van Haat , cn

10 veele aanfienlijke BifTchoppen ontrent hem, fuiken ^cwistiaen faak

m.l^\
?."beke"d Onderling foude hebben toevertrouvv^l. Waarfchijn.
''^^^''^''^fi^prgius(f)v^n verhaald j te weten, Dat hy

"i^n^""^"^
g^f Eufebins BifTchop van Nicomedien, die hem,

3nf >??!'^^^"^g^^''°^^ word, gedoopt had ^ dieVr nog bv voesd ,Hoe'erÊ.

fiin AaT' voorfiende dat Conflantinus broeders (die, gelijk hyle^d, Sr™-g dood door vergif verhaafthaéden) beforgd, dat deMfs^ fonen

laft w ï r^^"""
^"^^ "^^""^ ^^^^d^" wreeken (en die

cvfch/n
"^e" voorgaf, gegeven) hem hetfelve fouden mogen af-

dooden V V Enfebius hetfelve in de hand npderlev van den >

neer de ' "^^^ ^""^^"^^^ Keyfcrlijken tabbert bedekte: en wan,

trfl-.m.J^ ^"^^"^P^^"^^^"g^"' g^^^jk hy te gemoed gcfien had, hem het

ver h fr?"''"'^''
afeyfchen, feyde hy, na ^t verhaal van dien Schrij-

dera
ontfangen, maar Conflantinus in fijn eygcn handwe-

gegeven te hebben. Hebbende hen dus bedrogen , <;afhv het over aan

\1 die, thans in het Ooften zijnde, de eertówas, dic nafi)ns
aciers dood overquam. Een ^elegentheyt , die hy buytcb twijfel ge-

{i)Soc vu
* bryykte,

tffl/ r 5 ^' 7^ Sot.om.lih. i.c.^^.p.A^'^.jrt. Metroph. ap. Phot. Cid.z<(S.
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bruykte, om dien Prins het voorftaan van de Ariaanfche faak in teboe-

ftandnïs
vcrliaal

, dat Conftantinm door fijn broeders foude vergeven

vcrgcïen z^j" ' ^^^^^ gcgeven hebben aan fijn foon, om fijn dood te wree-
zy. ken , heeft met veel grond om gelooft te worden. Niet een eenig Hey-

denfch fchrijver van die eeuw (die wy egter niet konncn denken dat
falks foiiden verfwegen hebben) maakt daar gewag van, en 't zijn maar
weynige van de Chriften fchrijvers, cn die nog. (uytgenomen Thllo-

STuat"" -^^T^'*^^
^^^^'^ ^ij^e"^ ig) J ^aar van reppen, 't Is waarfchijnhjk>

fIj"neoo.
^at'er fuiken gerugt ging, en dat Conftanthis niet ongenegen was, om

men om- hetfelvc te gelooven, of ten minften dat hy die gelegentheyt waarnam,
rengcn. om fig van die, daar hy een quaad oog op had, te ontflaanj immers

de hiftorien feggen ons^ dat hy ftraks na fijns vaders dood, fijne oomen

So^'ci"^ ^"^^^^ w^^^^^ ^ond. De dood defes goeden Keyfers, wierd van
fomtijds allen beklaagd, hoewel f^kerlijk van niemand meer ^ dan vanderegtfin-

waleca
"^^^

'
^^"^ hoewel hy fig wegens fijn gemakkelijken inborft (Jj) , en on-

Toorftan. gemecne vreede-lieventheyt, door de fnoode Kerk-vergaderingen bedrie-
dcrvan gen, en tot een ftrenge handeling tegen Athanafms bewegen liet, egter

gS?' bleef hy een flandvaftig voorftander van het Niceens Geloof > fo dat nie-
mand by fijn leven hetfelve openbaarlijk derfde tegengaan, waar in hy,
de dood van Arius en de merkelijke wraak van den hemel over den-
fclvcn hebbende gefien , b]<ondef verfterkt wierd.

{£) Philofiorg. Zonar. Cedren. O^c. (h) VideTheod. lik i.c.y^.p. CS,

SesdeAfdeelïng.

Van Athanafm te rug komft uyt fijn banniffement tot de Synode
van Sardica toe.

INHOUD.
Athanafius word tot Trier onthaald. Hy wordttytfijn bmnïj^cment ver-

loJl> en met een hiefvan den jongen Conftantiniis na hiiys gefanden.
^e tijd van fijn bannijjement oL'ord nagefpoord. T)e vreugde'overfilne
te rug komft. fSamenrotting aan het Ploftegen hem. Een iegelük onder-
nam over faken van H Geloof te difputeeren. T>e Eufebiaanfche/'^zr/f

fieldfig dapper tegen hem. Athanafius houdeen Synode tot Alexandrieii,
V welk hem van alle hefchuldigingen vryfpreekt. Hy fend boden naar
Romen , en wat hen daar van de Eufebiaanfche party bejcQends.
Beyde partyen verftaan tot een algemeender KerLvergaderïng. Een
Concilie vergaderd te Antiochicn. By welke gelegentheyt julks ge-
fchtedde. Hetgetalvan de aldaar vergaderde Biffchoppen. Het Geloofs-
formulier aldaar opgefteld. Nog eenigc andere aldaar ontworpen , en
waarom. T>e Canones, oforders ontrent de Kerk-regeerinr. Atha-
nafius word afgefet. Eufebius Emifcnus , in fijn plaatsgekoren, flaat
dat afj maar Gregorius Cappadocien «^-m^ het aan. Atjinnafius
wykt na Romen. T>e Taiis Julius Jchryft aan die van Antiochien>
'Di^Vr rufiig op antwoorden. Athanafius word in een Synode te Ro-
me.n vrygefproken. "De briefvan Julius aan de Synode van Antio-
chicn. Gregorius word in fijn bediening door wereldlijke magt inge-
drongen. De ruwe en wreede handelingen te dier tijd. Grcgoriu^
vleyd de groote mannen. Het droevig eynde vanfijnpatroon Bafacius.
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T>e afgefondene van Gregorius worden te Romen afgewefen. Waar
toe Athanafius

, gedurende fijn lang verblijfte Romen, gebrnykt wierd.
J^e Geloofs-beljjdenis , die, op den naam gaat van Athanafius , word
getoond niet van hem te zyn. Een nieirdue belydenis des Geloofs ont-
isjorpen te Antiochien , word aan het Hofvan Conftan^ in het Wef-
ten gefonden. T>efe word in een Synode te Milanen verworpen. De
herroeping van Urfaciiis en Valens. Athanafius verkeerdwet den Keyfer.

I. jrMc 't IS tijd om tot Athanafius te keeren, en te fien hoeAthanafiw
hy te Trier onthaald wierd. So ras hy aldaar was aange-XtX komen ^ nam de ]or\gt Conflantinus ^ die over het Wefter- gen

°

gedeelte des Rijks het bewind, cn aldaar fijn Hof had, hem onder fijn
befcherming, en ontfing hem, gemerkt de Keyfer hem fijn forg en op4e jZc
ligt had aanbevoolen, met alle betooning van beleefdheyt en gemeen-

*

jaamheyt
: maar byfonder was hy welkom ^ en wierd met eerbied ont-

haald by CMaximus, Biffchop van die plaats; hoewel de H. Hierony- tn den Bif,

fnm^a), dit ophalende, het ten minften feven jaren later fteld, en^*^'^°P-

thuys brengt op die tijd, alshy van CöZ2/?z!ztóx vervolgd wierd; 'twelk Wanneer
lekcrlijk een misflag moet zijn, of verftaan worden van een tweede

,

Komfte van t^thanafiis tot Trier: want ik derf met Baronim(b) voor ll^ord ol'
\^onftantins by Hteronymus niet lefen Conjiantinus ten deele, om datdcrfogt/
tgeen gemelde Hieronymus feyd van fijn ftraf en verfending niet fo wel
öp het gedrag van Confiantinus tegen hem is t'huys te brengen j en ten
deele, om dat het jaar, op welk die Hiftorie geplaatft word

'

met de
tijden van Conjiantinus niet kan over-een gebragt worden. Men kan
niet feker feggen, waar mede i^thanafms alhier fijn tijd doorbragt,
dog 't was buyten twijfel met allerley oeftening van godfaligheyt en
godsdienft, en met het vertrooften en verfterken der Chriftenen aldaar.
Wat aangaat dat hy, om de woede der Arianen te ontgaan^ foude gc-
nootfaakt geweeft zijn, fig in een put te verbergen (welk door overle-
vering tot onfe tijd toe is overgekomen) en aldaar het Geloof, datAthanafiu.
lijnen naam op het voorhoofd draagd , foude hebben opgefteld , isfo^-'^'^'»
ongegrond en beufelagtig, fo grof en vol van taftelijke misflagen, datw\"kLT
IK t de moeite met weerd agte daar van iets op te halen: felfs wil ^^^ö- ^^)"

nius, en andere deftiee Schrijvers, Trier die eer niet geven, dat fijn Ge- S'revef"
tóots-form aldaar foude opgefteld zijn, maar houd met alle geweid" ftaan- hebben,

w^n A
Romen ontworpen is-, en Toffevinus^d) in tegendeel, welk geen

wüiende dat geene plaats die eer foude benomen worden , meend waar- 8'°"'^ ^^"^

^ zijn, dat t^fto/^y^/^j- hetfdve in alle plaatfen daar hy quam Su'^
Uiriftenen voorftelde , en fo onder het volk ftrooide : maar van die

j^g^^^fs-behjdenis fullen wy nog naderhand gelegentheyt hebben te fpre-
Hier bleef Athanafius tot de dood v^^n Confhmtimis de Gwr^'Hy blijft

oudft f
'^^^ ^''^^ "^^^ y^r^^ixn wierd, oï Co7iflantinus , zïpdt dt^^Xtn

enp
^on, begon fig te dragen als een erfgenaam van fijn vaders magt Conftami-

A^^ r^^^' ^^^^ hy eerft voornam was voornamelijk de faak van

he Z^^^^^^'^'^'^i^"^ harde behandeling hem fecr ter herten ging: om dewaar-diefijnont-

_

yt te leggen
, Conftantinns had reeds voor fijn dood voorgenomen hem ^^§'"8 bj-

^ nerroepen, ja had by fijn uyterfte wil en teftamfcnt, daar voor ,fo ge-
*egd word

, forg gedrao;en , hoewel Enfcbius van Nicomedien , die toen
voor fijn bed ftond, dat tegenfprak, en fulks hem met allen ernft af-
^ied: maar als hy ftraks daar na ftierf, liet hy 't geen by hem was voor-

fZ 3] ,
genoomen

W Chmtic. adann. Chr.
3 44. (h) Jd ann.i^->^ 6. Nu,m. 21. {c) Biirnnd. Ratio?i. lib. 4

,
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wetk van genoomcn tc voltrckketi over aan fijn foon, die dan in gevol<^e van fijn

woSvoU ^^^^^^ aanftonds verlof gaf om na huys te keeren^^cn fchreef

•rokken, daar over aan de Gemeynte van Alexandrien defen volgenden brief(f):

CoNSTANTiNus C^efar , aan die vart de regtfinnigc
Kerk te Alexandrien.

ftïffaafdie H-^j '^eef iky 7iiet onbewüft ^ Athanafius, deTredikervan
vanAicxan-

.
de eerweevdige IVet Gods, voor eenigen tyd na Gaulen (GaÜia

«iricn. Belgica) verfinden is ^ ten eynde fijne bloed^dorftige en onmenjchelükt
vyanden, die op fijn geheyligde perfion toelegden, hem niet befichadigen,
en een doodlyk verderftoebrengen mogten. Om dit voor te komen ^ is
hy herwaards buyten het bereyk van die na fijn levenftonden gefondeny
en belaft te blyven onder m^n magt en opfigt ^ op dat hy alhier^ daar
h fg foude onthouden^ van alles wat tot fijn onderhoud nodig is mogte
verforgd worden. Hy heeft fig in fijn ongeluk fo ongemeen wakker en
moedig getoond, dat hy door de Goddelijke hulpe onderfchraagd^ alle de
moeyelykheden en laften van fuiken rampffoedigen toeftand gemakkeluk
gedragen heeft. Aangefien nu onfe heer en vader y faliger gedanenis,
Conftantinus Tloorlugtige

, volkomen gerefolveerd wasgemeldenBif
fchop m fijn voorgaande ftaat te herftellen, en aan uwe uytmuntendi
godvrugtigheyt weder te geven, maar door de wet der fterfelMeyt
voorgekomen, en eer hy datfijn voornemen kondeuytvoeren, na deplaats
van fijn ruft gegaan ts , heb ik geoordeeld mijn pligt te zm , de wilvan
dejen 'Z rms

, kffelyker gedagtenis , te voltrekken. Wat ontfai; en eerbied
wy hem toegedragen hebben

,
fzlhy byfijn overkomftufelfs verhalen. Ook

ts het met wonder, dat tk fe ontrent hem gedaan heb, gemerkt de ern-
ftige verwagting, en het gefigt van fuiken treffelUen Man my daar toe
bewogen en verpligt hebben. "De Goddelijke voorfieni^heyt beware u .
waarde broeders. ^ J 6 J ^'J^areuj

Gefchreven te Trier , den vyftienden dag voor den eerften]vL\y.

f^n: V'^^^
gefchreven den feventienden Juny ^ als Conflantinm

maand na "^g '^^^'^ Crcfar was^ (want de verdeeling des Rijks onder de drie se-
fijns vaders Droeders , by welke fy den naam van AuguHus

[ƒ] begonden te voe-
°° • ren, viel eerft voor den negenden September naail-volgende ) toond

klaarlijk, dat Conftantinus vader nog geen maand was dood geweeft.

hv^T^cr^^"^ «^^^1^^^ den twee-en twmtigften C^ey te voren.^ Hier
gabannen "Yt kan men oogenfchijnlijk bewijfcn , dat ballingfchap
was. te Trier met veel langer dan anderhalfjaar geduurd heeft, gemerkt het

vonnis van verbannmge over hem geveld is, niet lang na & Synode tc
Jerufalem, ;die ontrent het eynde van het jaar CCCXXXV. gehouden
wierd, en hy hcrfteld is den 17. -Juny in het jaar CCCXXXVII
Hoewel dit onv/ederfprekelijk vaft gaat, egter rekt Theodoritus (A

.

(door wat rekening weet ik niet) de tijd van fijn ballingfchap uvt tot
twee jaren en vier maanden: en Rufinus{h) wil, dat hy eerft na fes ja-
ren tijds naar Alexandrien is wedergekeerd ; maar dus doende maakt
hy onvoorligtig geen onderfcheyt tuflchen defe en een volgende balling-
ichap van Athanafius'. maar 't is geheel buyten het fpoor, dat EPipha-
ntus hier van fprekende(/) voorgeeft, dat Athanafius meer dan twaalf

of
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of veertien jaren in de geweften van Italien bleef. Een misflag, die
niet anders kan verfchoond worden (en egter kan dat ook niet vol-
doen

) dan dat men fegge, dat hy gefien heeft op de verfcheydene ver-
^^""i"gen, die Athanafms voor en na te beurt gevallen zijn. Maarwy
nebben reeds te voren aangemerkt, dathy in 't verhaal van defe faken
lofler en flordiger is als iemand.

Athanafius dus met Koningklijk bevel voorfien, ging op reySj si n onthaalnam fijn weg door Syrien, en quamtot Alexandrien, welkom, buyten tc Akxai-
allen twijfel, by alle, die onder fijn Bisdom behoorden : want(/ê^ een'*"^"'
iegelijk , van wat rang en order hy was, van hooger en van lager ftaat,
in de ftad en van het platte land, ontfing hem met alle bedenkelijke uyt-
arukkingen van blijdfchap en vreugde. Dit alles fagen de Arianen metsijnepar-
een boos en nijdig oog aan^ en fijn te rug-komft niet konnende belet-
ten

, namen fy voor hem nieuwe moeyelijkheyt aan te doen : tot dien eyn- g^?'"
ae poogden fy de vreugde over fijn te rug-komft af te breken, enftook-
ten verwerringen en onluften onder het volk , om daar door een voor-
wendfel te hebben, tot befchuldiging van Athanafms^ als of defelve
door fijn overkomft veroorfaakt waren, gelijk fy ook niet lang daar na,
door hulp van hunne veel ten Hoof vermogende vrienden, te werk fiel-
den

: want de Eufebiaanfche party had het thans geheel en al in aan het
Hof van Conftantinus , dien het Oofterfche gedeelte des Rijks ten deel
gevallen was. Voor eerft haalden fy tot hen over r/) Eufebius den eu- Maken fie
nuchus (gefnedenen), groot Kamerlmg van het Hof, en door hem alle te Hoof
de andere eunuchen y of Kamerlingen , Mannen van groot gefag en gunfl:^*"^"*"^'
by den Keyferj vervolgens preefen fy hunne gevoelens en 't gewigt van
hun faak de Keyferin aanj en ten laatfl:en dreeven fy boven by den Key-
ler, die een jong Prins en van een gefeggelijken en ligt-geloovigen in-
Borlt zijnde, gemakkelijk tot hen wierd overgehaald. Hier op begon
aiies na hun fin te gaan, en fy ftelden alom hun faak en oogmerk onbe-^hroomd voor Des Keyfers lijf-wagten wiften nu te feggen, hoe hetmet de faak tufl-chen Athanafms en fijn tegenftrevers ftond ^ de kamer-
aienaars en hof-jonkers hadden'er den mond vol van, en difputeerden
met groote verwaandheyt van de grootfte geloofs-pointen ; felfs was'er
qiialijk een hoek in de ft:ad, daar de geringfte ambagts-man van defe
gewigtige faken niet ondernam, of voor \ eene , oftegen 't ander gevoe- verwek-

ken te redeneeren
, 'twelkfo ver ging, niet alleen daar, maar ook in an- ^fg"ffi"ere Cjeweften, dat men in plaats van onderfoeken, tegen malkanderen onder het

egon te difputeeren
, vervolgens te twiften en te kijven , en ten laat-

^]?^^"^"verfoenlijken haat tegen malkanderen op te vatten.

\^^^' belang te Hoof na wenfch vaftgemaakt en verfekerd heb-
^^^^'^^J*

fer"b r
^^"^ t^thanajius op het lijf, dien fy bydenKey- Susby'

fia
•
^ "'^^g^cn van alle misdaden, met welke hy ten tijde van 0»-^°°^^°'

£•^1^^
^^^-'"^efwaard geweeft waSj met byvoeging van eenige weynige^'"*'

war'^
'

1
^ federt voorgevallen , maar niet min valfch en ongelooflijk

beklad' f voorgaande. En niet vergenoegd zijnde , hem t^huys fo

? hebben, poogden fy hem ook buyten-af hatelijk te maken , fchrij-
venoe tot dien eynde(»^3 Conftantinus en Conftans fde twee andere by

•r^eyierlijke broeders) hunne brieven, in welke fy wijd en breed ophaal-
aen al ^t geen met eenigen fchijn tegen hem kondebedagt worden, federt
"jn eerfte aanvacrden van de Biflchoplijke bediening te Alexandrien,

byfonder optelden alle die ongerijmde en fotte belchuldigingen, die

met
Socr, lih, 2. c. 2

.

ƒ?. 8 1 . Soz^om. lib. 3 . c. i . o. 497. {m) Emjï. Spgd. Alex. ap . Athan

2.jp. ^^z.Cj^c.Fid.Theod.tbid.c.^.p.ju

/Con-
llantinusea

Conftans.
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met fo veel drift in de Synode van Tyriis tegen hem waren ingebragt j

' daar fy nu nog byvoegden , dat hy fig verwaandelijk ondernomen had,

fonder verlof t'hiiys te komen j dat hy door een kerkelijke Vergadering
veroordeeld, en vervolgens door den Keyfer gebannen, fijn plaats we-
der had aangevaerd , fonder door een Synodale uytfpraak van fijn von-
nis ontflagen te zijnj dat fijn wederkomft het volk fo onaangenaam ge-

weeft was j dat'er een algemeen oproer en verwerring^ niet fonder dood-
Hagen en bloedftortingen j op gevolgd was, brengende aldus tot fijnen

laft 't geen door den Stadhouder van Alexandrien reeds voor fijnthuys-
komft gedaan was j ja dat hy felfs fommige had doen flaan , andere voor
het regt getrokken en in de gevangkeniflen gefmeeten > en dat Egypten
niet alleen, maar Paleftina , Fhcjcnicienj en de nabuurige Provinciën in

juuls
^^^"^^ onweer en ftorm wederom ftonden ingewikkeld te worden. Het

Roomfch felve fchreven fy insgelijks aan JtUïus , BifTchop van Romen , verfoekende
Biflciiop. dat hy het vonnis van de Synode van Tyrus tegen Athanajius dog goedkeu-

ren en beveftigen wilde. De voornaamfte drijvers van 't een en 't ander waren

meisv^^"
"^f^^ognis, BifTchop van Nicea^ T/^^-öiör/^j van Heraclea , en (die alle

d?tweï. de andere gaande maakte) Eufebius ^ die ontrent decs tijd in plaats van
Vaulus , (nu wederom door het aanfetten van de Ariaanfche party iiyt-

geftooten en gebannen) BifTchop van Conftantinopelen geworden was,
Athanafms V. Allc dcfc Verhandelingen quamen eerlang ter kennis van Athana-

Stno*!
merkende uyt wat hoek de wind begon tewaaijen, hoog-tij-

dc. dig oordeelde fig tegen den ftorm, die hy op hem fag aankomen , te
voorfien. Hier toe vergaderde hy de BifTchoppen van Egypten , The-

Diehem baïs, Libyen en Pentapolis, die ten getale van ontrent honderd t'famen

*'"rkf"'d^
komende, een Synode te Alexandrien hielden, waar in fy eenparig ftem-

ver aar
, onfchuld van hunnen Hoofdil:ads-biflchop te beweercn ; voor
reden gevende, dat fy, als zijnde de naafte by de plaats, daar alles fou-
de gefchied zijn, en ten meerderen deele oog-getuygen van 't voornaam-
fte, daar Athanafms van befchuldigd was^ bequaamft en bevoegdft wa-

daaTovcT^^^"
^"^ van alles, dat Atbanafius aanging, getuygenis te geven. Inge-

aiom volge van dien fchreven fy een circulairen (rondom-gefondenen) brief
fchrijft. aan alle de BifTchoppen van de Algemeyne Kerk , en klaagden over de

boosheyt en 't bedrog van Atbanafius vyanden ^ verklaarden hun gevoelen
tegen dien aanftoot en de lafterwoordcn , die men tegen hem inbragt , en
byfonderlijk wederleyden defe en gene misflagen en vuyle handelingen,
van welke hy in de laatftc brieven aan de Keyfcrs, en aan den BifTchop
van Romen befchuldigd gcweeft was, t'evens op het ernftigfte verfoe-
kende, dat fy hun getuygenis wilden geloof geven, de fake van Atba-
nafius voorftaan , cn als ongeloofweerdig afwijfen het goddeloos en valfch
opgeven van defTelfs tcgenpartyen ^ die niets ^ al is het nog fo fnooden
vuyl, indien fe maar daar door hun fliak mecnen te konnen voortfetten,

- - - . . egtfinnige
waren, maar van de Meletiaanfche fcheurmakers , die fo baarblijkelijk

den vreede der Kerke geftoord , en aan erger faken , dan fy derfden
fchrijven, die fig egter uyt dc brengers van hunnen brief wel fouden

ioudaf
verftaan^ fchuldig waren. Dit gedaan zijnde, fond hy, fonder

word."
verfiiym, ecnigc af naar de Hovén der Keyfers in'tWeften, die aldaar
de afgcfondenc van de andere party ontmoetende (ö) , derfelver aanbren-
gen fodanig beantwoordden , en de valsheyt hunner bdchuldigingen fo

kragtig

(«) ^xt, ap. Athan. ubifupr, (o) Athan, Ad SoUt. p.
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dln war^^^^^^ il^
het overbrengen van d>en Synodalen hnct gdon-^'"^'"-

d^7ZTLf T^f"^',' Tl^'^'fyCP)' dat de lufebuanfchebo-aen vooHum aankomft reeds Ju/ws hadden gevergd, 't geen in de Svnode te Tyrus gedaan was, goed te keurenden verfogtfom tj flvoldoenmg, en verlekenng der waarheyt, te fchrijven aan eenenS"te Alexandnen, d.e hem een opregt verflag van alles doen foude w«halven fy aanft<,nds Ju/ius bekend maakten, dat defe een vo
"

%en Anaan was, en als fodanig een reeds voor lang by hun Biffchoó^W.. en de Synode van N.cea te boek geftaaS hid , L hf3geen ander rang m de Kerk had dan die hemman SecmJus, Biffchop

had XTa ^ ^"IT ^'^ Ariaanfchen Biffchophad afgcfet) gegeven was^ Met een woord, fy beleyden hunne faken

t c Ï Ta' Z^^l" ^".""^ °"^=derfprekclijke bew jfen van^.WMonchM, c.{.y datJuÜMs, en alle die onfijdig waren . datr f„

S VOO? die tS'rn ï benardcdatfyseenandermid-Xa?;;

die fal rtM y"^"" verfolken, dat overEufcbia,„.o e laak een algemeenc Kerk-vergadering mogt beroepen, enbevdenar

^Z^onTrf "°f'".' ^^^"^ '^'^ faarbeh'oorhS^l^otüjd.g onderfogt en afgedaan wierde, beloovende aldaar al 't J^tnAthanapus te laft gelegd was te bevvijfen. Dit . hoewel het vafhe„
als een uytvlugt opgehaald wierd, fcheen een goede en redeliike v^nr

?:^biTanrrpa;?;fc"^^^^^^ \'^f^^^^^^^
hoewel fiek en^onpyiSnTby'nÏ't dTvI^X"d.fe

vandenakvo^^endt^trSgtÏÏ^ '^^
^" P'''^^^

wittigde 7»/i«/aan(>nnHr^f/,^ ? lullen laten weten. Hier van ver-

voor de Synode alwaÏh:;^^^T-^^''
^^^^^ ''^ ««^eplaats

eenen toe ^h nL^^ ™^^^^ te noemen, en (9) fond hem met

Marëotk vv!c 1'",?'" Sy"°d« Tyrus . en van 't geen in

wierd ontrenr'diA H F ,
'^1"

^^-^ ^^1 voort^;W>x opdeed, Condant!-

de tiidin7v.n T'a '"r ''"S vry wat gefteuyt. door
f«SiZ A S-"""'^" HeerenvoorftanderdenKeyJ'"""-

CCCXL invallen, omquamin'tjaaronfelHee-

de a?d!.ff ''r '^"""n^"
S^ragt zijnde, namen Eufebius f^»^^^

^'W«fv;K% °'?'i'f Ariaanfche party tegen ^'Jet,

"ytvaut, c"'^'? bekommernis hoe het mogtsr/Jein

tot hun vL^ j" Synode te houden in het Ooften , die fy lig verfekerden ''Ooftente

eentèlC K
''^''=88'-'" ^" bellieren, daar toe % thans

had "eenipp
^" ^^'""'^ gelegentheyt opdeed. Couftantims de Groote Deaanleri

AnrinrK- ^
i'^''^"

voor fijn dood, een fecr koftelijke en pragtige Kerk te '""B'i"'-

had aan fiil r
bouwen (r). waar over hy het opfigt bevoolen'""

fijnes vJ^. A^'"'fli"'^'"'\^'l godvrugtigen voorneemen na
J vaders dood op het cierhjkft en koftclijkft voltrok, fo datfcdaar-

[Aa]
Cf) Ul'tjiipr.p, CiQ. O^p, 581.

om
(r) Enfib. de v/f.

Early Europeen Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 46 A 14



i86 HETLEVENVAN VLAfdefl.

om gemeenlijk Dominicum Aureum, of Gulden Kerk (^s) ge-

noemd wierd. Dcfe volbouwd zijnde, wierden de Biflchoppcn van

de nabuLirige Provinciën door brieven van den Keyfer tot deflelfs pleg-
D'cword^ telijke inwying opontboden {t') j fo gaf men voor, egter was een Sy-

t^cAVd^.^"
nodale by-ecn-komft het byfonderft oogmerk. Hier op quamen te An-

chien. tiochien negentig verfcheyden Biflchoppen te famen
> dog Maximus,

Biflchop van Jerufalem ^ verfcheen'er met de andere niet : want gevoelig
zijnde hoe hy door loofe ftreeken tot het ondertekenen van ^thanajius

wiecn affetting in de Synode van Tyrus misleyd was , wilde hy hemfelven niet

daTrtgIn-
twccden-maal in hetfelve gevaar ftellen, hebbende reeds meer al§ te

wooordig veel tot nadeel van de goede faak gedaan. Baronius (v) verfekerd ons
waren. groote verwaandheyt (en , ^t geen my vreemd voorkomt , hv

word daar in door een man [x] , die geleerder dan hy felfsis, gevolgd)
dat onder die alle maar 36. Ariaanfche Biflchoppen (die als mannen van
veel verftand en drift de geheele vergadering na hun hand fetteden) , cn de

overige alle regtfmnige Biflchoppen waren. Maar 't is feker , dat hy
die dwaling heeft opgevat uyt een grove misduyding van een gedeelte

in Jiilius brief(^)j dat nogtans wel verftaan zijnde, gelijk het in de
Griekfche brief voorkomt , geheel wat anders fegd , gelijk feker geleerd
man (^) onwcderfprekelijk bewefen heeft : behalven dat is ook feker,
dateer niet een van hen was, die fig bekennen wilde een Ariaan te zijn,

al was 't dat hy het met hem hield , en na fijn gevoelen overhelde.
Want fo veel de leerfl:ukken aangaat , (op dat wy 't geen laatfl: verhan-
deld wierd, hier eerfl: ophalen) fy droegen fig daar ontrent feer loos en
omfigtig, deeden niets, dat tegen de Synode van Nicea opentlijkfchij-

^ïe^Aria- "^^^^ loopeu. Sy fchrcevcn een Synodulcn brief {a) , die

nerwefcn. fy ^an de Biflchoppen van defe cn geene Kerk rondom fonden , waar
in fy een kort ontwerp van hun Geloof inlafl:en. Die brief (ten min-

Hunbrief fl:en fo veel als'er nog van overig is) was dusdanig j Wy zyn geen DiT-
^^^''^^^

cipelen van Arius: want hoe konnen uy, die Bifchoppen zyn , navol-
gers en leerlingen zijn van hem , die maar niet meer dan een Ouderling
geweeft is ? fVy hebben geeft ander Geloofaangenomen , dan H geen van
den beginne geleerd is : maar tot Regters gefield zijnde , om fijn Geloof
te onderjoeken en te beproeven , hebben wy hem eerder aangenomen dan
gevolgd^ gelijk gy uyt het volgende kond afnemen: want wy zijn van

Sirdcaï'"^^^
^^'^^««É' afgeleerd te gelooven in eenen God:, den Schepper en onder

-

"'^ houder van alle on/ienljjke en Jienlyke dingen-, en in een eenig-geboren Soon
Gods-, die beftond voor alle eeuwen^ en was met den Vader, die hem
gegenereerd heeft-, door welken alle dingen , Jienlijke en onfienlijkegemaakt
zïjn; die na des Vaders wil in de laatfte dagen uyt den hemel )s neder-
gekomen, en vleefih van de falige maagd aangenomen , en des Vaders wil
in alles voldaan hebbende, geleden heeft , weder opgeftaan , na den hemelwe-
dergekeerd , en ter regter-hand des Vaders gefeten is ; die wederkomen
fal om de levendige en doode te oordeelen ; die Koning en God is , en
eeuwiglijk wefen fal: wy gelooven in den H. Geeft. En indien het nodig
is hier by te voegen , wy gelooven i?isgelijks de opftanding des vleefches,
en het eeuwig leven.

dieloos- Een belijdenis, die in fchijn fray ontworpen, en fo gefl:cld was, dat

gcftdd!°^^^^*^^
partyen defelve konden ondertekenen, als behelfende fodanige

flrellingenj

(O Hieron. Supflem. ad Chron. Eufch. ann, 3 29. (f) Socr. lib. 2. c. S.p. 84. Soz,om. lik 3

.

5./?. 5.01. {V) Adann. ^^i.Nu?n.4y 5. (x) P. deMarc.de Concord.lik^.c.'^.^. 2.

p-^H' (7) ^P' ^tha».apol.i.p.^Sz. (z.) Falef.Ohf llb. i.c. ad calc. So;^.or».

p. 180. {e) Ext.ap. Athan.de Sjfn.p.^'^j, Cr Soer,Uy. 2.c. iQ.p.
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het T'"^^""
'"^•'"^ -"^t opfet was daar in

vfZZi?."^^^
^'''''''^" ^""f-^'M) «ycgelacen, doordien fyhetfel-

felve teTn ""'""l f"
°"f=hr.ft«url,jk verwierpen. Maar llfo de-Ee„™«a.

ièfte LvH "''^
voldoenende en de mcening deffelfs in dc gewig-So"

n.H 1, ï ."^^ ^T^^^' twijfelagtig geoordeeld wierd, (lelden fv*°'T',t"'

^1 «n breeder belijdenis van'hun Geloofm defe form op r"
'

("olgens het Geloofdoor de aftelen en Enangeüftv» over<rekverd L'kven ..y ,n eenekGod, de/jl-^as^UgenVad^ den Sch%fTen^^^^
1 T """Ó "' -l'l"' Cbr'Hus, d,e God. en k„een^gebooren Soon is , door ^^elkeu alle dmgengemaakt

, gebMlvan

.7 ^t''"'''''^
den volmaakten. Koning van den.fmng. Heer van den Heer, het levendige IVoord, de wJrefvZhe.tLeven en L.gt, de IVegdcr waarheyt , ïe Offlanding, dtnerlr l

beeld vanfyns Vaders Godheyt , IVeJèn'Magt , Raad, en HeerlL
loeyt-, de eerft-geborene aller creaturen, die m den he,m„e by God, en

h/tJotZ r /'r'''' ^'^y'' '''' Euangeliumgefiydword, en
''^ '^"ordwasGod, door ^.en alle dingen gemaakt J' , en i„ welken

tn '^Z^ZttTl tj" '''fi 'r^' '^4" deJhemehiedergekl
^"ttt, en, volgens de Schriftuur, uyt de maagd Maria geboren is , en menn-h

T//'
tuJSchen God en tneufcben^de JMl'el^nZt^

toofs, en Vorft des levens, die, qeliik hv fèlf^ rp^^ ^
'^yes y^e-

^'f'j-'fiz '""'^'^

oplË:it:th'^''r' ""^'^'^fneleden, ten derden da^ZeJer-
Bff r u ''""'l g'--"^ren ts, ter regter hand des Vaders fit e„

'»%'S''^'^rkomenfal,%m de levertdige en de do !e

%m he.l:
^"

f'^f^'y^'i^"
Geejl, d,e dengeloovigi tot ver rol

%7chrftYne J^'^f
"'>l&<^«^ geen onfehT^-

y?^-^.; Gaat Lnen, leerd file

H. Gee4 LTL f/ / t" T"^^ des Soons en des

lijk een Vader L V "''^^^ kennen geeft
,
dat de Vader is waar-

ken elk/JLf ,'a "''l^V*' "^e"' ^loote namen, maar net uytdruk-

enZÈr^Z^t'''' Chypoftaüs, «/perfoon) order en heerlykheyt,

ditl^eZf r ^Z-'"""'''' T"''
eemnover-een-ftemming. Enderhalven

den beJni hZf TJ" tegenwoordigheyt van God en Chrijius van
de, v^Zrt "y^de fullen vafthouden) alnkleven-

Soielllv / '"'^
'"J

anathema alle verkeerde ketterfche t_evoelens

enfiTnT' 'W/"'"!iGeloof inde Schriftuur voorgefild , leerd

hy zy vert^ulb^"^" "^7^ ^f^^^^ Soon geboren was.

«Ier fcheDf 1
' ''"-^ iemandfeyd. Dat de Soon een fchepfel, als een

letteen t
^® '^^^ ^"''^ "^^ * takken, en niet houd al

gekierd V^"'""^ ^f^^'' ^ '" "'V^W Schriften is over-

prediken i ''^ "^^ bet geen it;y ontfangen hebben, fal leerenof

den in ^^-aarl
"vervloekt. IVart ons aangaande, njay gelooven en hou-

len overoeh J
heyliglyk al het geen door de Trofheten en t^fojle^

Ook 'l ' en ons in de Heylige Schriften befchreven is.

I^omende andérJ"ï!'r f^''"
s^ootA ConfubflaHtialis (medc-wefg) uyt,A.„™„.

ceenu r 1 "r'-'^^' ge'ijk Sozomemis^b) oordecld, in alles met het Ni-'''"gJMf

dat onder "l
"'"" "^«een; ten ware, gelijk hy'er wijslijk byvoegd.""*

" ae woorden een andere meening fchool, van welk te geloo-

f") m TLm.cit. (t; ^.f.j.^i. 591, .
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ven hy niet vreemd was. Sy gaven voor , om die Geloofs-belijdenis

aanneemelijker te maken 3 defelve gevonden te hebben, gefchreven met de

eygen hand van Luciantis den Martelaar , een Man die in allerley ge-

leerdheyt , en byfonder in de heylige Schriften, ongemeen bedreven ge-

weeft was , en in de Diocletiaanfche vervolging te Nicomedicn het

Een derde martelaarfchap iiytgeftaan had. Behalven defe ontwierp Theupbromus^

?ora°^'^
BifTchop van Tyanen , een Man die by de Synode in grooten aanfien

was 5 nog een andere korte-belijdenis {c^ , die ook voorgefteld en goed

gekeurd wierd. TulTchcn die en de voorgaande vind ik niet veel on-

derfcheyd , als dat hy defelve befluyt met een uytgedrukt anathema te-

gen dien ( of tegen alle , die met fodanige deelgenootfchap hadden

)

welke leeren , of heymelijk ftaande houden, iets^ dat tegen dat Ge-

loof ftreed , of fmaken mogt na 't gevoelen van CMarcelhts van tyln-

vierde
^ f)^^ . Sabellïus , of Taulus van Samofaten. Hier mede niet voldaan

,

fielden fy, eenige maanden na het fcheyden van dat Concilie j dog we-

der t'famen geroepen zijnde, nog een vierde belijdenis op (^/) , hoewel

fonder eenige merkelijke verandering in de faak felfs , met een befluyt

,

dat die feyde de Soone Gods te zijn ovrm^ uyt dingen die niet zijn,

of uyt eentg ander wefen (vVoV^tö-j?) dan van God, en dat'er een tijd was,
dat hy niet was y van de algemeene Kerk foude worden afgefnedcn.

Defe belijdenis fonden fy aan den Keyfer Conftans ^ thans in Vrankrijk,

waar toe fy tot hem affonden Narcijfus , Biflchop van Meronias , Ma-
ris van Chalcedon^ Theodorm van Heracka , ^iarcus van Arethiifa

y

fbt^df "
'^^^ leden van hunne vergadering. Vreemd mag het fchijnen, dat in

wierden ge- ^^tl Concilie fo veele Geloofs-formen wierden ontworpen : maar die Ver-
maakt, gadering duurde niet alleen lang , en had daar door de ruymte van tijdj

om hunne redeneeringen en bepalingen daar ontrent te overflen en te be-

fchaven, maar *t kan ook zijn dat fy daar door een iegelijk de vryheyt

vilden geven , om die, welke hen uyt allen behaagde, tekiefen, nadat
volgens de omftandigbeden der volgende tijden foude tijdigft fchijnen >

of, gelijk Socrates (e) meend , dat fy de weg openende , om verfchey-

de Geloofs-formen op tc ftellen, allenxkens faken , die rond uyt Ariaans

Regels of watcn j dagten te konnen invoeren. Nevens de ftukken des Geloofs
Canones gingen hunne gedagten ook over de uyterlijke ftaat en 't bellier van de

beftierTu" Kerk , waar ontrent fy vijf-en-twintig Canones of regulcn op (lelden van
daar Inge- de Kerkelijke orders en regeering , die nog heden ren dage in het op-
Tocfd.

handelingen der Conciliën geleien worden , en
,
('t zy by

welke gelegentheyt , of tot wat oogmerk defelve gemaakt zijn) feker-

lijk treffelijke ordonnantiën van de Kerkelijke regeering, en wijslijkbe-

leyd zijn, om de gewoone quade beftieringen , en onordentlijkheden

,

die wel in de regeering van de Kerk plegen in te fluypcn , voor te ko-
men.

Athanafius VIL Maar hier van affcheydende j komen wy tot het geen het on-

7aaïVJ
^^^werp van hunne eerfte overweging en beraadflaging

, ja het voorilaam-

ichuidigd, fte oogmerk van die by-een-komft was > te weten , het geval van Atha-

nafius. De Synode was fo dra niet gefeten, ofdaar wierden fware klag-

ten tegen hem ingebragt , zijnde befchuldigingen , die te voren ofnu laatft

tegen hem opgehaald j weder levendig gemaakt j omftandelijk uyrge-

afgcfet, en^'^^yd, CU, gelijk wy ons vctfekercn konnen, met alle konftcn cierlijk-

infijn heyt verfwaard waren. De faak by de hand genomen en overwogen

fteTd'cfn'en
^^^j"*^^, wierd beflooten , dat x^thanafius van fijn amptafgefet^ en een

Grtfgo.nus. ander in fijn plaats gefteld foude worden. Gevolgelijk wierd die plaats

eer ft
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eerft opgedragen (ƒ) aan eenen Eufebius , uyt een goed gellagte te
J^aelia, een man van ongemeene bequaamheyt en geleerdheyt in God-
delijke en menfchelijke wetenfchappen , en die te voren by Bif^
jchop van Cefareën ^ om fijns naams wil had fchool gelegen : maar die
lloeg het wijflijk af: vervolgens floegen fy hun oog op eenen Gré^^^r/W^
een man v^n geen aanfien uyt Cappadocien, dienfy, hoewel t'eenemaal
aan de Clergie en het volk^ over welk hy foude opfigt hebben, on-
bekend

, op ftaande voet tegen alle gewoontens en order van die Kerk
tot Biflchop van Alexandrien wydcn en beveiligden, (gelijk hy dan ook
als fodanig de belluyten van die Synode ondertekend heeft) en vaftftel-
den des Keyfers hulp te verfoeken, om hem mèt geweld het befit te doen
hebben van die plaatsten alles wat'er figmogttegenftellen, tegen te gaan
en te fmooren. Defe tijding quam ten eerften ter ooren van Athmafius, Athanaiius
cn bewoog hem by tijds te ontwijken , en fig*elders te verbergen, eer
net onweer hem konde overvallen (^). In gevolge van dien ging hy op

^°'"'"*

reys naar Romen ^ om fig in een openbare Synode, volgens het aanfchrii- juiiusont-
yen van Juhus , te verdedigen, die ook te dier tijd ElPid'ms en Thi- biedEufè-

W//^, Ouderlingen, affond meteen brief aan Eujèbm en de fijne, fij^r''
Waar in hy hem tijd en plaats, om dan aldaar als klagers te verfchiinen,^oo^t^«ï
^nwees, met betuyging, datfyniet verfchijnende, de wereld foude vry- ?ef'""'
itaan te oordeelen, of niet de faak, die fy voorhadden, quaadwas, en

'

oe proef met uytftaan konde. De afgefondene in het Ooften komende, diete An-
vonden Eufebius en de andere in de vergadering te Antiochien j)gtiochien

brief overgeleverd zijnde, waren fy over het dagvaarden tot een Synode Sou-
te Romen met weynig ontfteld , als wetende dat fy aldaar geen heul noe
trooft fouden vinden, geen Staats-bediende tot beftier van hunvergade

^'?f
- wagt het bewaren der deuren hebben, en door eeene we-

reldlijke magt hunne aanflagen fouden konnen voortfetten, of hunne be-
veelen doen uytvoeren^ weshalven fy die faak uytftelden, en de boden,met belofte van antwoord , fo lang ophielden , dat de tijd , tot het houden der Synode aangefteld

, verftreken was, ;aar na fX' veron fchu

t

teftv^ TTr^"^'' ^^tfy,terwijreroorlogmetPeL^was!?™^

IJ\ •

M
V^derneemen. Ondertuffchen ftelden fy onder hen

oeamelijk valt, fo fy hun oogmerk door een Kerkelijke uytfpraak niet
Konden bereyken, hunne gewoone weg van kragt en geweld in teflaan.
len laatften wierden de Roomfche Ouderlingen weder afgevaerdigdnaeneynde-
^omen met een brief, die wel net en cierlijk, maar fcherp en bits was, "^^^^

Ten i ?/p/^Ï!^T antwoord van Julius .
cn 't kort begrijp van^eltf"

^len briet felfs by Sozomenus
\Jj]

af te nemen is) klaagden over het dag- «^"gg^-
vaerden van hen naar Romen , alfo'er wel andere bequaamer plaatfen ?e^'"^'""
pinden waren geweeft^ dat fy wel de Kerk van Romen, als die de fit-

fpreet^'^"^^
Apoftelen, en van den beginne de Hoofd-ftad, om fo te

ziin j
godvrugtigheyt geweeft was, aanfienlijk en eerweerdigte

was ' ' ^^^^J* dat ook defelve aan het Ooften ten hoogften gehouden

ke ReV 1

^ S'*^^^^ mannen, die den Godsdienft en de Chriftelij-

dewe f-^^^^^g^P^^"t hebben, uyt het Ooften hun oorfprong hadden^dat

hevt d
^^^^^ ^^'^ BifTchoppen niet moeft worden afgemeten na de groot-

fto d
en het wel zijn konde, dat fy met hen daar in niet gelijk

4 onaen
, maar egter ten minften hen in deugd , veerdigheyt en kloek-

oeaigheyt te boven gingen 3 dat de tijd tot het houden van eenSyno-

...
[Aa 3] de

\T)Socr. hb, 1. c. 9. 8^. Soz.om. Itb. 3. c. 6. p. 503. (g) Jthnn. ad Solit. p. 6:^1,

trff'^- ?• V-^' 2. p. 575. Theod. lib. z, c. 4. 71- (^) Lib. 3. f. 8. p. <o8.
"'"^'Socr.lib.i.c. 15./. 91.
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de aangefteld, te kort was voor fo grooten faak , en voor hen , die fo ver-

re woonden •, d:it hy fig ondernomen had ter toets te ftellen de hande-
lingen van het Concilie te Tyrus , die nu niet als twijfelagtig en on-'
gegrond moeften tegengefprokcn worden; dat hy haar alle fmaadenver-
agtmg aandeed, alfo hy alleen aan Eujeb'ms en eenige andere gcfchreveii
had 5 fonder alle de andere eenigfins te kennen j dat hy reeds met een
voor-oordcel befet was, gemerkt hy vriendelijk bejegend, onderhande-
ling en gemeen fchap gehouden had met Athanafius en Marcellus .mtxi-
fchen

,
die by hem voor lang veroordeeld , en van de Kerkelijke gemeen-

Ichap afgefneden waren , en ten laatllen befloten ^ met aanbieding van
vreede, gemeenfchap te willen houden met "julms^ indien hy het afletten
derfelver, en het aanftellen van andere in hun plaats wilde goed keuren,
maar mdien niet, fy dan ook met hem niets wilden te doen hebben 5 en
hem te gelijk herrinnerden , dat hunne voorfaten, de Biflchoppen van het
Ooflen, fig nooit gemoeyd hadden met het Weiten, felfs toen niet , als

fo^Romen
^^^^ ^oïi\tn Novattantis uytfloot. So dra die afgefondene te

fpreektA- r"g gekomen waren, vergaderde de Synode te Romen (i) in de Kerk van
thanafius Vito den Ouderling, ten getale van meer dan vijftig BilTchoppen , alwaar,

na het lefen van den brief, gefchreven van de Synode te Antiochien, de
faak van ^Athanafius wierd voorgenomen. Athanafius gaf fuiken open-
ning van alles, en fuyverde fijnen goeden naam door blijken cn getuy-
gen

,
en door het aarfelen (ijn'er partyen om hun voorgeven te bewiifen,

fodanig van al 't geen daar hy boosaardig mede betigt was , dat de Sy-
node verklaarde van fijn onfchuld ten vollen overtuygd en verfekerd tc
zijn, en befloot , hem (als ook CMarcellus van Ancjra, die te creliik
in de t'famenrotting te Conftantinopelen, ten tijde van Cö;^,/tó^j%er-
oordeeld en afgefet waren) van alle fijne befchuldigingen vry tefpreke»

verfchey. en tot de gemecnfchap der Kerke toe te laten. Ter felver tijd quamen
ïhagder «ok tot Romen verfcheyden Bifl;:hopp.en (/é) uyt Thracien , Phcenicien,

ooftethe
^"""^ ^"^^^^ Geweflen, en veele Ouderlingen van Alexandrien

bSp ^" ''l'^^'''

alle klagende over de harde en onbarmhertige handelingen,
pen. die hunne Kerken, van de wreedheyt en trotsheyt der bovenfwevende

partyen, in het Ooflen moeften uytftaan, en dat'er nog veele andere uyt
Egypten en Alexandrien fouden zijn overgekomen^ ten ware hunne par-

ZtlZi ^y^" hen door kragt en geweld hadden te rug gehouden. Hier door
word toe. kierden de goede Biflchoppen aangedaan met een heyligen vver en
«.ronden, toom , fo dat fy voor hun fcheyden >//V/^ kft gaven, m den niam van

de Synode, aan de Oofterfche Biflchoppen tefchrijven, en hunnen brief
te beantwoorden: t welk hy deed in een wijdloopig bericrtr/), waar
in hy ernftig hunne trotfe en onordentlijke handelingen doorftrijkt: op
alle hunne ydcle uytvlugten en fpotternyen na eyfch antwoord; hunne
voorwendfelen, van met op die Synode gekomen te zijn, tegenfpreekt

,

en eynde ijk opeqing geeft van het weder aannemen van Athanafius en

tfto"! "^^f^''^'^'^' f^ gemeenfchap. Defen brief fond hy door den Graaf
derwijieiK

^abtamts dog eer defelve in het Ooftcn aanquam, w^s reeds Eurel^ius
thans Biffchop van Conftantinopelen (de groote roervink van alle han-
delingen tegen Athanafius) geftorven^ en de Synode, naalle waarfchiin-
hjkheyt^ gefcheyden, fo dat men niet kan feggen wat^erop ge^olcrdzy-
want hoewel feker geleerd Man (w), op de geloofweerdigheyt quanfuys van
Sozomemis^exmexide^ wil, dat de Oofterfche Biflchoppen op het ontfan-
gen van dien brief weder in het volgende jaar CCCXLIII. te Antio-

..... chien

f' (w) Anmt, in Socr. lik i- c. i^.p, j;.
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cnienfouden vergaderd zijn, en 7///i«xvry (lekende beantwoord hebbenj
c IS egter feker, en fo klaar als de Son, dat fiilks met op iets anders,
aan op die antwoord, (daar van \vy reeds gefproken hebben) die door
^^pdius cn Tbtloxenus gefonden wierd, kan geduyd worden, 't welk
Gie lelve Schrijver elders (/^) toeftaat, wanneer Sozomenus (om fijn
'^ggen

, dat defe brief niet in de eerfte , maar in een tweede Synode
van Antiochien gefchreven is) heekeld , en ondertufTchen niet eens
aenkt aan fijn eygen onbefonnen milTIag.

VIII. Maar 't is tijd weder te keeren na Alexandrien, om tefienhoe HoeGre.
"g de laken aldaar federt het vertrek van t^thanaflus tocdvot^cn Sleet
genoeg fiillen wy defelve aldaar vinden: want de BilTchoppen in de dier"
c^ynode van Antiochien hebbende, gelijk te voren gefegd is de rec^ee-
nng van die Kerk in handen gegeven van tcnQnGregormsvanCaPpado-^'''"''^'
cien, en fiende dat dc ftroom uyt het Weften hen tegen liep

, vonden
ng genoodfaakt den wereldlijken arm tot hulp te roepen, 't welk fy al-opverkre-
tijd bevonden hadden het kragtigfte middel van wederlegging te T(]\\:f:^"^^
tot dien eynde hielden fy by Conftantius {0) aan, om door fijn magt hun ft^mius,

laak
,
die anderlins fcheen te fullen wegfinken , te onderfchragcn , al-

lo het nu, indien ooit, feyden fy, voor hem tijd was te toonen, datny hun faak voorftond, en een befchermer van hun Geloof was 3 ver-
joekende, dat hy tot dien eynde, fonder uytftel,Gr^^ör/V/f in'tbefitvan
het Bisdom van Alexandrien wilde infetten , en deeden ondertuiTchen door hulphun beft, ten eynde fulks fonder verhindering mogt worden uytgewrogt, vaaiw
d2.tThtlagrms wederom Gouverneur van Egypten wierd Het was^""''
eenige jaren geleden, dat hy fig van die aanfienlijke bediening ontlaft
had, hebbende m den tijd van fijn bediening hen merkelijkendienft ge-
daan ttgtn^thanajius, ten tijde, als de afgefondene van de Synode te

eiJ v!n ^ """"'T r'^^^^^ ' ^'^^ ^f'hras in de provin-

merrSe™
«"derfogten

: een man, dien fy aUefins tot hun oog-

denf^hTnTT"^''^^^^
pmdathy, hoewel van religie een Hey-

lige) van het Chriften Geloof, een lands-|enoot van Gregorius en van
natuure hard en wreed was. Met hem en den kamerling ^^rfacius

,

nebbende tot hun dienft een fterke wagt van foldaten, en voorfien mee
lait-brieven van den Keyfer , nam Gregorius de reys aan naar Alexandrien.

ir.!u^ u J^^'^n^"^^
bcgonden fy fig aanftonds fterk te maken, enWdkge,

naaiden het fnoodfte graauw rondom die ftad, de geringfte foort vanï^'Jit
menfchen, en die met te verliefen hadden, tot hen over. die met ftok-lï;!^:^
en en (weerden gewapend in de Kerk, die den naam na had,

^^^^'^^^y''

Ser'^!^?"
g^^^^ regtfinnige vergaderd waren) in vielen, fommi-aanaiieriey

wondH
"^^^ ^oatn trapten, andere deerlijk floegen , ver-

of latnï'
^^^^ weg-jocgen Niemand, van wat rang, fexe

dadi^l ^ ontquam hunne wreede handen. Sy pleegden hun bal-

diende '^S^"
^^^^^^^ Ouderlingen, en alle die den Godsdienft be-

fleeote^'d
misbruykten, fonder eenige fchaamte, de jonge maagdenj

fo fch I m.^^^^^^
openbare regtbank, en handelden defelve

andehjken onbefchoft, als hen mogelijk was: ja fo verre ging
,hun woede tegen de moey van Athanafius. ^ndien wy de woorden7:oe"v/a

datT
"^'^'^"'^^

' verftaan mogen) ofwel van eenen anderen Biflchop, Atiunaiius»

Rund
^^^^ ^^^^ ^^^^ vernoegd , haar li^t gemak van een graf niet

ö aen, t welk fy fekerlijk foude hebben moeten miffen , ten ware die.
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welke haar wilden begraven, haar elders met fuiken forsviildichevt , als

offevanhunnaaftemaagfchapgeweeftwas, hadden vervoer^d. Som-
migen wierd hun voorraad en fpijs afgenomen, en andereu wierden hun-
ne goederen aangeflagcn: ja het heylige Sacrament felfs wierd van de
Heydenen ontheyligd, en fpottelijk op de aarde geworpen. De Bif-
Jchoppen wicrden geplonderd, geflagen, gevangen gefet of gebannen,

Aansm.
^"'""'^''-f

f"'g
^e^ied voor hun jaren of rang &iandeUjk mfshandeld.

pammon, '-'"Qer andere wicrd >V«ra^<ïWOTö«, een oud belijder, na allerlev wreedc
ejj^aanPo. handehngen gebannen ; ^T^Votamo, de bejaarde Bitfchop van Heraclea,

aie om iijn ftandvaftigheyt onder de Diocletiaanfche vervolging was ge-
vangen geweeft, en een fijner oogen had moetenmiffen, jammerlijk ge-
geeffe d en geflagen , waar van fy niet ophielden , voor dat fy hem voor
dood hadden laten leggen, dog hy quam, door eenige middelen ontrenthem gebruykt, weder by , maar ftierf kort daar na aan fijne wonden
en pnnen, en voerde de eer van een tweede Martelaarfchap met fig ten grave.

roéS""
Gr.^^'-^^ lconde wel afnemen, dat defe bloedige en geweldda-

gu„ft,a„
dige manier van doen, die alle vreedlievende en bedaaïder gemoederen

groo« tegen de borft was, niet lang konde fl:and houden , ten ware hy door"-e„. de wereldlijke gefterkt en onderfteund wierd, weshalven hy van alledie van fijn rang en order waren affiende, door alle bcdenkeiijke mid-de en fig by die welke eenig gefag hadden , fogt bevriendTLS.Qi am er een bnef van een aanfienlijk en groot m?n, de brenger wierd

BK-.nJe. 1^ 7 --y'^^'f
be'-nd '

maar", fo fe van een Kerlfdljk per-
'«""/vas, men lagte en fchimptc daar mede. Onder de geene, die hy

den -rp"''^ Tc^'^rr ' Opper-bevelhebber over de ben-

,ic„, 7 A
5syPt^" '

d,e fig fijn faak aannam , en defelve met een woeden-

-Slxy-nn^fi''!, rfu"^' ^°
'^'r'jJ "i"^

vierfchaar fittende, met

^Pr h.v r overgegeven, te ontbieden en deerlijk, in hun-ner beyder tegenwoordigheyt, te laten flaan en geefl-elen, waar na danGregor^ns hen ried en nodigde, om met hem te verfoenen , cndeKerk-
gemeenfchap met hem te houden. Maareerlang overviel defen trotfcn

^..ff^'"^
de Goddelijke wraak: want als hy fi|door de britenen wïr-

vord. ichouvvingen van den H. Antonius , den grooten ftigter van de Here
mitifcheievens-w.js (dieindie tijden wegens fijn weergaloos ftrengen nauw-gefet leven in de woeftijnen van Egypten alom fe?r geagt was!met het vermorwen gebeurde het , dat hy op fekeren tijd te>a! d ridende, en niet verre buyten de ftad gekomen zijnde, het paard fijn iWdomkeerde, hem by fijn been vatte, het vleefch daar van afliheurde.

ft.d?l'"r''^'." ^'Z^'
'"/ekneuft en gequetft, dat h^ weder n déftad gebragt zijnde, binnen drie dagen firn rampfalig leven evndX

-clertufTchen, hoewel hf dus by huy^e ^d /TerwSs-'„„,de met t geen hy buyten af, om fijn belang en aanfien ftaandTte holRon,c„< den dienftig oordeelde, want wetende hoe%eele Bifl-choppen en O -
derlingcn naar llomen gevloden waren , die aldaar waarfchijnlijk een droe-
vige yertooning van fijn handelingen fouden maken, {oAcarpottes(c\
een Ouderling (een man, die al voor lang door Alexander van tecrroo-
ten gcmeenfaamheyt en onderhandeling met Arius overtuytrd was") als

Zn c ' ^5'"°'^'= '^'^^"S over de faak van

aogWigd te AIevf„H°"'
' P"'f ""S' verhaald worden, teverfagten, en 't geen

ér vierSw?^'^™"'u ^''^ ten beften op te fchikkenf maar de man
);„„. wierd atgewefen, en hy, nog fijn boodfchap niet aangenomen.

fe) lUd.-^. 578,
^^i'

wiens

wreed

en clendi-

gendc

befchi

word.
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^J^' '^]^^^^^^ ^^hanajius gelaten te Romen, daar hy hemfelvenAthanaiïds
vemedigde, en van de opgelegde misdaden door het Concilie was vry-*^°"^figf^
geiproken Hier hield hy geduurcnde fi,n ballingfchap iljn ver.^°°^'"°^'
Diijt

,
hebbende reeds daar anderhalfjaar geweeft, en bleefer nog ee-

nige jaren langer, wordende vriendelijk ortthaald en bejegend by een
legehjk. Wy konnen ons niet verbeelden, dat fuiken vroomen man "^^^^^fen die van fuiken levendigen geeft was, hier fo langen tijd ledig eefe-"^''
ten heeft i maar waar hy eygentlijk fijn tijd mede doorbragt, is ons on-
bekend. Baronius feyd ons in 't gemeen (r) , dat hy , hoewel hy'er
geen ander bewijs dan fijn eygen giffing van heeft, neerftig en pleg-
tehjk gmg befoeken en eerde de gedagteniffen der Martelaren

, de fpe-
lonken,begraaf-plaatfen.en de eerwaerdige onder-aardfche gedenk-tekenen.
byl^der die van den H. "Petrus en Taulus, dog meeft die van den

Petrus, om dat hy van daar fijnen Difcipel, den H. Marcus, tot het
planten en voortfetten van het Chriftendom in Egypten, had afgefonden-
t welk wy alles met konnen tegenfpreken , en felfs niet ongelooflijk
oordeelen, dog 't word enkelijkfogefegd, fonder het aldcrminfte woord
tot bewijs van dien by te brengen. Nog nader verhaald ons defelve, wórdon:
aat(J•J hy de eerfte is geweeft, die de eenfame en afeefonderde levens
order der Moniken van Egypten te Rome heeft ingevoerd , waar toeSifS
J»y

net leven van Antomus de Groote ^ die te dier tijd nog leefde, aan^^^^'^'^^^^^
t hgt bragt, fo dat die levens-wijs niet alleen by andere, maar ook by

'"S^^o^'"'^-

de adelijke Juffrouwen van Rome ingangvond , en omhelsd wierd Hoe
wel dQU. Hieronymus (op wiens feggen[^] hy allefins voortgaat) niet
anders feyd dan dat Marcella, een Roomfche Mevrouw, van Athana^
Jms en deffelfs nafaat Tetrus (die ten tijde der Ariaanfche vervolgine
derwaards gevlooden was) berigt wierd van het leven van ^;/^^;//«x , van

de ZvT' u
kloofters van Püchomius gehouden wierd, en van

leefdèr^rd.r HTf^'^'"^ landfchap van Thebaïs

n navoi/de^^^^^^^^^
"^^^'^^^ '^^^^^"'^ haar daar

nantiln™ Mronia veele jaren daar na die ordon-

fr^n ?f f^'^'t'';^'^'"^ Maar't geen^taanmerkelijkft E-fhy

kt ^^^C^) Athanafius te dier tijd dat bekende Geloofs-teken ,aat op lijnen naam gaat, heeft opgefteld, om dat hy naar Rome op ont- opgciieia

Doden, en als een fchuldige aangefien, geen goede bejegening en onthaal

nl^^f" j verwagten, ten ware hy hun rekenfchap van fijn geloof
overleverde; weshalven hy, fo gefegd word , de bewufte belijdenis ontwierp

de l^atijnfche taal, en defelve voor Julius en de andere herhaalde,
e goedgekeurd zijnde, nevens de handelingen van die Synode onder

daar »
Kerk-fchriften bewaard wierd, en niet dan veele eeuwen

van d"^ k^r i
g^bragt is. Dus haald men degeboorteen oorfprongk

bewiis^ft
^^^"^^ gemerkt dat op geen de minftc fchijn van

waarhe
l^g^ verworpen als gefegd worden. Om de'tweik

beliJH^J- ,gg^"' ^aar is fo weynig waarfchijnlijkheyt , dat hy dic^^'-'^J"-

fen kan d n ^'"^'^^^ ^^^^'^ dat men felfs niet bewij-fr'^"'

derered
van hem gemaakt te zijn: want om op geene an-

dat f
blijven ftaan , 't is een onwederfprekeli jk voor-oordeel tegen

len "i
Athanafnis felfs (die feer nauwkeurig alle voorval-

all r "
f u •

ontrent faken van die natuur heeft opgefteld) hiervan in
le lijne fchriften niet het minfte gewag maakt , en dat geen Hiftorie-fchrij-
r> nog iemand van die ofvolgende tijden, felfs geen bcfchrijver van fijn

[Bb] leven,

34^-^«»^.42. {s) Adann. ^A6.Niim.j. (t) Evifl. adPrincip,p, u».
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leven , die in de middel-eeiiw-tijd der Kerk geleefd heeft, iets daar vanrepc
Ook heeft men nooit daar van inde wereld gehoord, voor dat Athmiajiiis
reeds meer dan fes honderd jaren dood was , wanneer het felfs maar enkehjk
gefegt, maar met geen verfekerdheyt als een waarheyt wierd aangedron-
gen tot meer dan twee-honderd jaren later, wanneer de Afgefondenen van
den Paus Gregorim de negende in hun twiftredenen met de Grickeft >

die belijdenis voor den dag bragten, en beweerden van Athanafius op-
gefteld te zijn. Kan men nu fig wel verbeelden, dat fuiken vermaar-
den belijdenis, die gemaakt foude zijn van een Man, voor welken de
wereld fo grooten agting had , van wiens fchriften fo veel gehouden
wierd, dat men defelve uyt alle hoeken der wereld opfogt , foveele eeu-
wen onbekend foude gebleven zijn? te meer, daar defelve van fuiken
gewigt voor de Kerk was, en in de fwevende Kerk-vcrfchiUen merke-
lijk fouden hebben konnen te pas komen ^ ja daar defelve naar het voor-
geven te vinden was in de Roomfche Kerk-fchriften , die dagelijks kon-
den worden nagefien, en doorgaans onder handen waren ? Maar door
wien defelve mag fijn opgefteldofniet, 'tis blijkelijk, dat het den naam
dragende van fo grooten Man, en fijn leer, die hy door fchriften en lij-

den fo onverfettelijk heeft voorgedragen, fo klaar voorftellcnde , endoor
het uytllekend gefag van de Kerk van Romen voorgeftaan zijnde lig-
tehjkbyallede Wefterfche Kerken voor een opftel vmAthamJtmhtdt
konnen aangefien worden.

XI. Maar 't zy dat K^thmafim die belijdenis fijnes Geloofs te Ro-
me heeft opgefteld, ofwel geheel niet, 't is feker dat'ercen van fijne

Geloofs- tegcnttrevers in het Ooftcn gefmced wierd. Sy hadden ontrent vier jaren te

oXn gc!^^^^^ 1^ Concihe van Antiochien verfcheyden Geloofs^formen ge-
maakt, maakt , en quamen nu ter felver plaats wederom in een Synode te fa-

men om defelve nauwkeuriger na te fien , en hunne meening over de vet-
fchil-pointen, die de Kerk toen fo geweldig verdeelden en ontruftten.

Nogmaals ^^n vollen te verklaren. In gevolge van dien Helden fy op, gelijk'er

cw°'
-^^/^^«^/«J- van preektW , -ni,. y^^^,,^, ^ een feer breede ver

^

klaring van hun Geloof, die daarom gemeenlijk ^«^^oV.;^.^ , of ^Z^- belü-
dems van veele regelen genaamd word, en, gelijk feker Schrijver fv)
met te onregt heeft aangemerkt, vry geleerd en cierlijk is opc^efchikt
Hier in ftelden fy eerft ter neder het Symbolum in hunne laatfle Verga-
dering te Antiochien gemaakt en voegden daar byeenwijdloopige ver-
klaring der voornaamile artijkekn, met byfondere te-enftelling tegen
de dwalingen en ketteryen van Taulus Samofatenus. Marcellns, <fho^

S^gr: ff^' ^'^f"''^
en fommige andere. Het foude

trentcfen
l^^g Vallen, en mogelijk den lefer verdrieten, fo ik defelve hier in-

Sooninhet voegde
,
maar het fal genoeg zijn iets aan te merken van 't m-en fv tot

verklaring van den perfoon des Soons Gods feggen. Sy fecrgcn dat hv
met gebooren is uyt een ander te vooren beftaan hebbende fubftantie

dan van die des Vaders, maar dat hy waarlijk gebooren is van
God alleen, en dat ax?^y<.,, fonder tijd, en voor alle eeuwen,
Kc,)'^xrivuKxU?<K7fU, opeen voor allen onuytfprekelijke en onbegrijpelij-
ke wijfe van gcnereerenj dat hy, hoewel God den Vader onderworpeii,
egter voor alle tijden van den Vader gegenereerd, en in fijn natuufdc
waaragtige en volkomen God is, als zijnde niet naderhand van een
mcnlcli God , maar om onfent wil van God menfch geworden , fonder
egter ooit op te houden God te zijoj dat fy verfoeyden en vervloekten

alle
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alle die van Marcellus en Thotbms gevoelen waren , en onder Voor-
wendfel van een Goddelijke alleeii-heerfching te erkennen , met de Jo-

Chhjius eeuwig wefen en Godheyt ^ en lijn oneyndig en onvergan-
j^elijk Koningkrijk loochenden j dat fy hem erkenden het levendige en
felfsubeftaande Woord, het wefentlijke Woord des Vaders, en God van
God, zijnde volmaaktelijk t'famen vereenigd fonder ecnig middel, af-

zondering , of fcheyding van malkanderen. Tot befluyt voegden fy
'er by ^ dat fy genoodfaakt waren figfelven hier over fo breed te verkla-
ren ; niet uyt een ydelc eerfiigt , maar om alle flinxc agterdogt van on-
regtfmnigheyt by die, welke de gelegentheyt van hun faak niet kenden>
af te weeren , en om de Wefterfche BilTchoppen te doert fien , de onge-
grondheyt van de lafteringen hunner tegen-partyen , op dat alfo htm
regtfinnig gevoelen by alle , die met geen voor-oordeelen waren over-
dwarft, mogt blijken met de Schriftuure over-een te komen, en daar in
gegrond te zijn.

Xil. Dit berigt van hun Geloof gaven fy in handen (z) van Ettdoxius^ Die over:

BiffchopvanGermanicia, Macedonim , BifrchQpvanMopfueftia,ii/^r-8^"^;:jg;^^
tyr'ms en T>emophilus , om naar het Wetten over te brengen. Defe aldaar 'tWeftcn,

gekomen zijnde, vonden fy een feer bequame gelegentheyt om hetfelve
"ovfer te leveren : want te dier tijd waren feer veele KerK-voogden uyt
net Wetten vergaderd in een Synode te Milanen ("alwaar de Keyfer eningele-

Qonftans fijn Hof had ') om over de faak van Athanajius raad te plegen, ^^'"'l'"" .

en den Keyfer te verfoeken, om door fijn gefag de verdeeldheden in deJ^MC»!
Kerk te flegten. De afgefondene overgekomen zijnde, leverden hun
belijdenis in , en verfogten hun toettemming tot defelve : maar die , ^t zy diedefdve
dat fe de Griekfche taal niet te wel verftonden, gelijk «y^fr^^^jf^?) »»»etwii

meendj 't zy dat fe, welk waarfchijnlijker is , oordeelden, dat onder
die fraye woorden eenig ketters vergif fchool

, weygerden defelve aan te
nemen, feggende aan het Nicéens Geloof genoeg te hebben, en geencn^aarow;
ander te willen toe aten , maar oordeelden niet meer als redelijk te zijn

,

dat y, die hun belijdenis inbragten, eerft rond uyt de Ariaanfche leer-
Itukken verwierpen en veroordeelden. De Ootterfche Afgefondene von-
den fig daar over gebelgd; en fiende geen hoop om iets te winnen, na-
men hun affcheyd , en gingen misnoegd uyt de Synode. In defe Ver-
gadering wierd insgelijks Thotinus, Bittchop van Sirmiiim[^] (die téPhotinus

vooren een leerling en Diaken v^xi Marcellus , Biflchop van Ancyra

,

gewèett was) veroordeeld , om eenige ketterfchc ttellingen, van hem on-
jangs opgehaald , feggende onder andere ; Dat onfeii Saligmaker maar een
DlQot menfch was , waar door hy dan de voor lang gebrandmerkte ket-
tery van Taulus Samofatemis weder poogde levendig te maken. Hier Urfadas ca

was het ook, dat Vrjacius QnValens ^ twee groöte ftookebranden tegen
J^'jj'j"^^

f^foanafius
, de Vergadering een Boek aanbooden ^ in welke fy de A- weder aaa'»

naanfche en Photiniaanfche ketteryen veroordeelden ; waar op fy vry- 6em.mcn,

ge proken
, en tot de gemeenfchap der Kerk weder aangenomen wier-

den. Ontrent het eynde van defe Synode ,
gelijk waarfchijnlijkft is

,

qiiam Athanajius (r) te Milanen , ontboden op bevel van den Keyfer , Athanafiusm wiens tegenwoordigheyt hy meermaals toegelaten , en van hem be- ;;^rkeerd

leetd en vriendelijk onthaald wierd. Hoewel hy nu hier in, als een wijs conftL;
man in fulke gelegentheden betaamd, figfelven met alle bedenkelijke

voorfigtigheyt droeg, fo dat hy nooit in des Keyfers tegenwoordigheyt dog voor-

4uam, als meteen erooten fleep van Biflchoppen en andere, egter koft-
^'2"^'

[Bb 2] de
(^) U. loc, cir. Vide Liher. Epifl. ad Conflant. ap. HiUr. infragment, col 456. {a) Ihid.

'•^*o./?..loi. {h) HiUr. infragment. p./^\i, (c) VideJpol.HdCcftpmfmp.^i^*



H E T L E V E N V A N VI Afdeel.
't Welk de hy hun nijd en boosheyt niet ontgaan : want fijne partyen namen hier

SSS'^y' gelegentheytom hem by Cö«/?^tój te lafteren^en gaven voor, dat hy
d,yd hem by Lonjtans geen goede dienften gedaan had , alfo hy hem voor-oor-
wicrd. deelen tegen fijn broeder Conftantius ingeboefemd, en den cenen broe-

der tegen den anderen had poogen op te ftooken. Van welke , en eeni-
ge andere misdaden

, hy figfelven egter in fijn verdeedig-fchrift aan G?;/-
Jfantms ten vollen fuyverd.

•

Sevende Afi>eeling.

De handelingen van de Synode te Sardica,

INHOUD.
7> Sardiea word een Synode gehouden. Wanneer. Hoe veel Bijfchop-
fen in 't felve waren. T>aar waren'er geene uyt Britannien "De
Oofterfche Bijfchop^n weygeren met die. van het Wetten te versa-
deren

,
en waarom. Sy maakten een afgefonderde Synodale verzade^

rmg. Sy worden van Athanafius en de fijne uytgedaagd. De rede-
nen van hm weygering, om fig ter Proefte fteUen. Hunne beufelag-
ttge voorftellen en uytvlugten, om t^d tewinneuy worden verworpen.Hm voorgeven van door Conftantius te rug geroepen te zijn. Syfet-
ten Athanafius en de voornaamfte vanfijn aanhang af. Baronius vaart
tegen het affetten van den Taus Julius geweldig uyt. Sy fetten een
belijdenis van hun geloofop. Sy fenden alom brieven op de naam van
de Synode van Sardica, "Dit alles gefchiedde niet , gelük gemeen-
luk geloofd word. te Philippopolis, maar te Sardica. Wat het regte
Synode va^ Sardica verhandelde. Sy maakten aldaar geen nieuwe
belydems, ofverklaring van hun geloof Athanafius, Marcellus efi
Alclepas worden yrygejprooken en herfteld. De mishandelingen der
regtjin^ige door de hn^mn worden onderfagt. Tie hoofden van de
Anaanfchey«t^/> worden in V ongeluk gefield en afgefet. Sy /chrii-
ven een Synodalen briefaan alle regtfinnige Bijfcho^fen, en aan ver-
fcheyden Kerken , als ook aan beyde de Keyfers.

h'd'r
I- goede Keyfer had op het vcrfoek en aanhouden van

r,jn broeder I Manafius en de Wefterfche Biflchoppen meermaals en ern-

^^^^^è.T^J''^
in onderhandeling geweeft met fijn broeder Conftantius,

cLcflie. het Niceens Geloof beveftigd, de gebannene Bifichoppen herftelden alfo eens een eynde van de Kerkelijke onluften gemaakt mogt wor-den, die ten laatften toeftond dat de geheele faak aan da uytfpraak van
een algemeene Kerk.vergadering foude worden overgegeven , die dan

;tweikbc- vervolgens door Keyferhjke brieven in het jaar CCCXLVII nietlansichreveu „a de Synode van Milanen,.befchreven wierd: want dat defelVe na die
van Milanen gehouden is, kan niet geloochend worden j tendeele om
dat fulks bhjkt uyt andere omftandigheden , en wel byfonder, om' dat
Athanafius felfs ons hzn^t{a) , dat Conftans hem, te Milanen zijnde
verlekerd had aan fijn broeder gefchreven te hebben, dat'er een Synode

<;arA-«.
•

^^^^ "^°g^ gehouden worden. De plaats daar toe gekoren , wastcSard.a. Sardica een tr^^ m Illyricum (mogelijk een olde coCvan Darais in kleyn Afien^ en daarom van t^hanafius meermaals ge-

. V r . .
naamd
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btaml U ^f^"^"^^ ^-'i^' "Y^ dien hoofde voor de eene fo

W Kerk-voogden, gelijk Athanafms rond uyrfegdr^). J<,fr^. -tGetal

Riff-V'
en d.e fijne rekening volgen, feydwel, dat'er ntótmindan ,00 i'K''"'''Biffchoppen alleen uyt het Weften waren, en brengt daar toe het getuy:

p»!"""^
^n.s van Athmafms by > maar die misllag is te grof en taftelijk fTltAthanajius feyd in die plaats met, dat'er fo veele tot SardicaT'fa
mengekomen waren ^ (hoewel het waar is dat fijn Overfetter hem fodoet feggen) maar dat het aldaar verhandelde door fo veele eoedffekeiiMen beveiligd is, ten deele iri die Synode, ten deele door toeftlmmingvan die, welke voor of na defelve voor ^fW/w geteekend hebben
fl'e in t geheeleen getal van 343. uytmaakten. Onder de laatfte vin'on^.,^!.den wy ook Biffchoppen uyt Britannien, uyt welken hoofde doorJali^^^
Biet alleen van gemeene Schrijvers, maar felfs by die verder dan gfmeenirtSw fodanige faken fien(.) , vaft gefteld word , dat onfe Bifl-chop^n nvt^'""'
Britanmen hier foudcn tegenwoordig geweeft zijn , daar nogtans alfdat uyt
die plaats kan befloten worden, is, dat fy't geen die Synode in de faakvaö^te4^. uytgefproken had goedgekeurd en ondertekend hebben , naaat het befluyt van die Synode in verfcheydenlandfchappenwasoverse-
tonden, omdetoeftemming te hebben, van die in dat Concilie niet hadden konnen tegenwoordig zijn. En, om de waarheyt te feeeen in \Zf
hoofd van de Synodale brief (gelijk defelve ^AthmafiusCn l en volkomener by Theodmtus [g] te vinden is) alwaar alle de Provinciën^ar uyt de tegenwoordige Biflchoppefl warenopgekomen, worden op!geteld, vind men geen gewag altoos van Britanmen. Ditteekenikaan,

°tGetlSlve°"t fd %fT °°'"^kerhed«n en misflagen te bouwen.' Hocv„,.„

wnr^.„
Biflchoppen moet by na tot opde helft eebrast "'"'«o»'

worden, want daar waren'er niet meer dan f^-en-fevenL uv hffoi ?
Jn^'^r

Ptovincien van het Weften (want uyt I veele üTd'r^^
Zf^Zt}^' ^"'^'"^l^) qualSc honderd, dfei
^iT I r^T fT^^ ' malkanderen „iet konden verftaan.

^
n. want de Uolterfche Biffchoppen maakten een byfondere Verea- D=Oo«er.

dering en weygerden(0 Hg by die van het Weften te voegen, wantj'''^"h^wel onder hen eenige in hun'oordeel regtfmnig. en van ee^n vreX.t"'"
't zvXI'V','"?"' gf°°ter gedeelte hen te bewegen,

derlln !?' ' bedreygingen, dat fe tegen hen nieterwen aangaan uytgenomen twee. Arius een Paleftijnfche Biffchop.

tmVviZ'"' ^f'^^"?
«yt Arabien, die fig fteelswijfe van hen ont-

vonden j^^f"" f«gf'"nige party overgingen. En in der daad , fy

met in g^''^^^ «'^n fy fig eerbeeld hadden. Sy quamei

nen 7a J
vertrouwen, dat Athmafius fig niet foude derven vertoo-

fv hem -
"^"^tfe afwagten , maar waren nu niet weynig ontfteld , dat

hen onenT '
}'^'^ ^'^"^ ''^g^"' "'^ar dat hy felfs haar, om de tuflchen

de faken V onderfoeken
, uytdaagde. Sy merkten dat

den beh
voor-fchriften van de Kerkelijke order fouden wor-

ken- d r d ^' S^^" geweld tegen de Synode konden gebruy-
;
aat de deuren met geen wagt befet waren; dat'er, om on'tfag te

[Bb ?] houden,

5'';'P«34- W LA.i.c.io.-f. loi. Stzjm. lA.f.c.ii.p.^,^. Vit. Paul. af.

(f1 ffV
"'"•'^•8.0. i^ö.Seld.mEiitjch.f. 113. fixrt. Omm.injintonm.p.tiS.

li A''T-„ ^•^^ iiifl.Eccl.lA.i.c.%.f.7^. (h) MSol,t.p.6i<. (.1 Ath.^.l.
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houden , en de handelingen te beftieren , geene groote Mannen van het

Hof, die het met hen hielden , wierden toegelaten , door welke midde-

len fy anderfins tot nog toe alles na hun fin gekregen hadden , en met

dat oogmerk nu hadden mede gebragt den Graaf ^ïujonianus , en He-

fychius 5 een bediende aan het Hof des Keyfers , door welker gcfag en

toedoen fy alles gedagt hadden, buyten tegenfpraak, na hun fin over te ha-

len. Het verbaafde haar aldaar te fien fo veele , die fy afgefet , geban-

nen i en op allerley wreede en onmenfchelijke wijfen mishandeld hadden,

welker fommigc de ketenen en andere werktuygen van wreedheyt , daar

mede fy waren gepijnigd geweeft ^ mede bragten, en andere de wonden
en lit-tekenen , die fy ontfangen hadden , vertoonden. De Vrienden en

magen van die door hen om hals geraakt waren j quamen daar om hun-

ne klagten te doen ^ andere waren van geheele Kerken afgefonden , ont

het ongelijk en de fmaad, hen van de Ariaanfche party aangedaan, tever^

toonen: daarenboven waren fy niet weynig gevoelig van Aritis cnj^fie-

rius overgaan tot de Synode , gemerkt defelve het geheym van alle hun-

ne raadflagen en voornemens wiften. Dit alles voorfpelde hen geen

goeden uytflag. Sy fagen dat hun faak opentlijk te laten onderfoeken

hen niet diende > dat Athanafius alles wat tot fijn onfchuld dienen kon-

de, gereed had, en dat fy geen fterke vrienden in het Synode tot fteun

van hun faak hadden : het dagt hen derhalven raadfaamft op te pakken

cn van de andere te fcheyden, ten eynde fy aldaar niet mogten veroor-

deeld worden , en meenden na hun vertrek wel 't een of 't ander ^ om
hun faak te onderfteunen en voort te fetten , te fullen vinden , of fo de

Synode hen na hun vertrek mogt veroordeelen , den Keyfer fekerlijktot

hun vriend te hebben, die hen buyten twijfel befchermen en te hulp ko-

men foude.

Sy wicrdcn UI. Volgcns dit voomcmen floten fy fig op in het Paleys , daar fy
gedaagd hun optrek hadden ^ en pleegden aldaar dagelijks raad. Meermaals wier-

node^^^' gedaagd van de Synode, om voor den dag te komen, en wel

met defe en diergelijke fcherpe aanfpraak> „Indien gy gekomen zijt,

3, om de regtveerdigheyt van uw faak te toonen, waarom onttrekt gy u?

5, Gy foud of niet gekomen zijn , of gekomen zijnde , tot nadeel van uw
„faak niet fchroomen op te komeiu, Athanafnis ^ feydenfy, en fijne

„broederen^ die van u fo fwaar betigt zijn ^ zijneer tegenwoordig: hebt

„ gy iets tegen hen in te brengen ? doet het : indien gy niets hebt te

„feggen, de. Synode fal tegen u als valfche en onregtveerdige befchul-

byfonder „digers moeten handelen. Insgelijks daagde Athanafius , met Af/^r-

ru"^?rT-^^^^^'"^
fijne mede-genooten in het lijden, defelve opent-

ms,
. .

-.^j^ ^^^^^ verfekerden de Synode niet alleen hunne lafteringen en be-

Ichuldigingen te fullen beantwoorden , maar ook ten vollen te vertoo-

nen , hoe veele rampen en fmaadheden hunne kerken van hen hadden

gjjyjj^nj^. moeten uytfi:aan. StXïsTrotogcnes
,
Biflchop van Sardica , en , de

lijkgeno- bejaarde belijder ( Cö«/^j/ör ) ^ en eerweerdige Biflchop van Corduba

,

Hofins°°'^ en Voorfitter in defe Vergadering , gingen in der ftilte tot hen , en poog-

den fe door alle fagte middelen te bewegen
;
byfonder beloofde (/é)

hen onfijdig en openhertig te fullen hooren > en verfogt , dat fy , fo fe

de fajik niet in de volle Synode wilden verhandeld hebben , hem tert

minften tot rigter en fcheydsman kiefen fouden, met verfekering, dat

fy alle Athanafius, indien hy aan demisdaden, met welke hy betigt

wierd, bewefen foude worden fchuldig te zijn, fouden verwerpen; ja>

dat hy , indien Athanafius al onfchuldig , en fy valfche befchuldigers

be-

(0 tiofii^^ft' ^dCQnft,ap,uith4n,adSolit.p,6^^.
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gevonden wierden, en fy egtër dan nog tegen hem mogten misnoegd
Diijven, hem foude bewegen, om, tot weermg van allen aanftoot, met
nemnaar Spanjen te gaan j d^^^tK^thanafius , die'er by ftond , feydeme-
oe te vreeden te zijn. Een aanbieding, die ten hoogften redelijk was,
cn buyten twijfel hunne verwagting te boven ging, fo dat niets als hard-
nekkigheyt en een qiiade faak defelve fcheen te fiillen konnen afwijfen •

egter namen fy voor op geenerhande voorwaarden te willen verfchiinen, dog fybiü.
01 lig een vonnis, welk, gelijk fy veel reden hadden te vreefen hen ven onver
t eenemaal foude tegen vallen , te onderwerpen. ^ fetteiijk.

IV. Maar fy gaven voor, om hunne affondering eenigen fchijn te ee- Hunne uyi.
ven. eerfteljjk, Dat(/) Kyithanafius en fijne makkers reeds door ver ^'"g^" «
Icheyden Conciliën van blijkelijke misdaden oVertuygd, en gevolgeliik''°°'^'^'°'
veroordeeld en afgëfet waren , en fy daarom fig by de Synode niet kon-
den voegen^ voordat defelve van daar gebannen, en hendegemeenfchap
ontfegd wierd, ten ware fy de Wetten van de Kerk onder de voet tree-
oen, en het vonnis van God vernietigen en verbreeken wilden. Dogdjeniec
oe Synode was lii hare manier van handelen geruft, alfo der betigtten wierden

Uak ffleef dan eens rijpelijk overwogen, en hun onfchuld in daar toe be-
roepene Conciliën gebleken was, uyt welken hoofde fy dan ook waren
vrygefproken

, en by-na van alle BilTchoppen in het Weften tot de ge-
«^eenfchap toegelaten. Ten tweeden , dat'er een groot getal menfchen
die aan de fnoodfte fchelmftukken , aan doodflag en moord, aan roverv
en geweld, aan kerk-roof en godloosheytj en waaraan niet? voor God
en menfchen fchuldig ftonden, van Conftantinopelen en Alexandrien
waren overgekomen, die de Synode aanhield

, aanmoedigde, voor-trok
en eer bewees

, met welke fy buyten openbare godloosheyt en kerk-
iciiending met fouden mogen communiceeren. Daar benevens floegen fy

\^IX gemerkt'er fo veel van Athanafms onfchuld eefproken

2n .K,r"'?f
^^"^y^^ ^J^^" naarEgypten, enbyfonder naa?de plaat-

fouAe'^^^^^^
betigtwierd, begaan waren,

rrh^vdf K ^ T^^l verpligten na waarheyt van alles be-fcheyd te brengen, dat fy, de befchuldiging vals bevonden zijnde, ge-
WiUig waren hun oordeel af te wagten, en te belooven nooit wederSm
cenige klagte tegen hem by de Keyfers , eenige Synode of Bi(Tchop tefullen
inbrengenj maar indien hunne befchuldiging wierd waar bevonden, dat dan

V
^[^P^^^y ^'wijgen en fig met het gedaane foude te vreede houden. Dit

voorltel deeden die vijfGevolmagtigden, die eenige jaren te voren door het
^onciUe van Tyrus tot het onderfoeken van de waarheyt der faken , raken-

fch^ 1
u '

^^'^^ ^^''eotis geibnden waren , 't welk fy nu naar alle waar-

fonl^"i
^^^^^ ophaalden, 't zy om tijd te winnen,niet wetende wat'er

"
,

^^"^^^^ tulfchen komen , 't zy om dat fe de faken aldaar , gelijk fy te

hun
hadden, wel fo meenden te befchikken , dat het alles tot

wor
^^"^^ uytvallen. Maar ook dit wierd van de Synode ver-

eedTa^^'
^^^^^ ^^^^^ geloofweerdige affchriften van 't geen aldaar

§• ^.^ aangetekend was^ en getuygen(«), om de waarheyt van

eef d
^X^^igcn, by de hand hadden. Alle defe uytvlugten hen af-

P '^^caen zijnde, vielen fy op een andere, die nog ongerijmderenfwak-
er was, dan alle de voorige , voorwendende (0) brieven van den Key-
er onttangen te hebben, van deflelfs overwinning der Perfianen, en
aaarom tot het vieren van plegtelijkheden over defelve te moeten ver-

trek-

^^^^^P'fl' Oriental ap. Hiïar. in fragment, col. 442. {m) Epifl. Synod. ap. Athan.

^f'- 593.^*W5ö//f./».<?^4. (ƒ7) HtUr.infYagmentM.ap^. (<?) Athan.ad
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trekken. Dit maakten fy de Synodebékend door Eujiathius. Ouderling
van de kerk te Sardica, dien Hofi^s , in den naam van alle, kortelijk tot
antwoord gaf, Dat fy fouden hebben te blijven, en te bewijfen 'tgeen
fy tot laft v^m Athanafms hadden ingebragt, en tc antwoorden op 'tgeen
andere tegens hen hadden opgegeven, of datfy anders mogten verfe-
kerd zijn, dat de Synode de faak foude aanmerken als van hen toege-
daan, en dienvolgende tegen hen als ftrafbare handelen, tnAthanaJius
met die van fijnen aanhang vryfpreken. Defe boodfchap had geen ander
uytflag^ dan dat fe hun vertrek verhaaftte.

sjr houden V. Een geruymen tijd waren fy te Sardica geweeft 5 dog wy moe-

VcSc- ff"
"^^^ denken, dat fy die enkelijk in twiften en hair-kloveryen door-

ongen, bragten
j neen, fy hadden doorgaans hunne vergaderingen

, en, hoewel
heymehjken bedektelijk, hielden het fatfocn van een Synode. Sy fa-

gen wat hun van de Synode te verwagten ftond. en beforgden daarom,
veroordec- dat fe Van defelve niet wierd benadeeld ofvoorgekomen. Ingevolge van

fcïc^dcne,
"^"^e" ^^^^ v^o'^ ^^ge" de hoofden van hun party veroordee-

lende en affettende(/) met alleen Athanajius, Marceüus
, Afclepas,

en Taulus van Conftantinofelen, als die voornamelijk ftrafbaar waren,
maar ook, als diie met hem gecommuniceerd hadden, Hojius Biffchop
van Corduba, de Voor-fitter in die vergadering

, MaximimsvmTrier,
ookjuiiusj Trotogeries van Sardica, Gaudentius van Natjfiis ^ en byfonder Juliüs

Bifrchop van Romen, dien fe befchreven als een Trins en Capiteynvan
alle boosdoenders, die de deur , om met godloofe en geëxcommuniceerde
gemecufchap te houden y eerft geopend, en de weg voor andere, om de

datBaro- toetten van de Kerk te verbreeken, gebaand had. Waar over Baro-

vlrdrten
^^'^ ^^^^ ^J" Sf^^^^ ^^^n eynde zijnde , uytfchreeuwd : IVat ! af te

kan. 1^^^ "oof'd 'van de Kerk ? Vyt de Kerk tefluyten den Trins van
den Apoftoli/chenjioel? Een vermetelheyt , die doorgeene van de Verfoeye-
lykfte kettery ooit of ooit ondernomen is: maar het voorregt van onfeyl-
baarheyt, dieaandienftoelfoudevaft zijn, was, fohetfchijnt, tediertiid
nog met bekend, en defe ftoute Mannen fchroomden niet eens voor de woor-

Stellen een I?'
9?/^^^' T^^^J^^

' vervolgens ftelden fy een Gcloofs-belijdenis op, waar
Geioofs- m fy felfs eenige Ariaanfche ftellingen veroordeelden^ een belijdenis, daar de
behjdenis nauwkeurigftc regtfinnigen niets anders op te fcggen hadden, dan dat'er het

woord Confubjiantialis {mede-wefg') was uytgelaten, waarom het ook
van den H. Hilarius(r} aangenomen, en als ten hoogften reetfinnig

enfchrijven
^em vctklaard is. Dit gedaan zijnde , fchreven fy Cs^ een vvijdloo-

Z::^^^ brief die fy op den naam van de Synode van Sardica uytgaven,

'oHen f ^^«"^ ^^"df '
^^^^'^

'J"
ophaalden wat van hen gedaan waŝ hoeml

naam van den de BifTchoppen die van hen afgefet waren, ( welke fy op het al-

rf r'^^^'"' ? met het quaadfte datfy konden, be^
kladdeden) en de Opfienders der kerken belaftten , indien fy eenige agtin^
voor vreede, order, en kerkelijke regeering hadden, fig te onthouden
van alle gemcenfchap met defelve, 't zy met monde ofgefchrifte gee^
ne brieven aan hen te fchrijven, of van hen gefchreven te ontfanlen,
ja felfs mets te doen te hebben met iemand, die met hen deelgenoot-
fchap hadde by welken brief fy onder aan ftelden de belijdenis vao

en fenden hun Geloof. Dcfcu fondcn fy, als gefegd is, rondom aan de Bifithop-

Don°at!'°P^''
verfcheyden landen, en onder andere aan Donatus , het hoofd

van de fcheur-fugtigen tc Carthago, in hoop, datde Donatiften, diefo
quahjk by de regtfinnigen ftonden, door dit middel tot hun party fou-

den
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bl.jk van d,e„ dcfen bnef van de Sa £„fd fS^^^^ r"'"'naam gaatfe) aanhalen; en 't is waT l. ll f^
^^^"I- °P

'er fonder tegenfpreeken van eenm ^M, •• "^«^ dat»"*'-'*
word, datf/L C« ru^revs tê^hnr gefegdSJp.
bleven, aldaar een Svnodc'hTeïden ^TvPP°P°'"- «"ftad mThracien, Po,i,^E?,„

den, e'n 't felve om^e minïr^/dalcS §/^Sd hebben dee--"""*
van de Sard.caanfche Synode uvtealn ^ l ^ '^f

/choonen naam
om buyten nood tegen Loom t '

reden te fien, waarom ,kH °rhi^^^'" '
egter feggen geen

foude. Dat feggen fteünr /n\ ?l 'T""'^^
Phihppopolis brengea

tes(t), en woffvan oeê„ tl °P de geloofweerdigheyt van Socr^.

dan\i;de wee b:üfeCt.S^^^^^^^^ g^'"^^'
met weynig fekcrhev en mfnH. ^y Thortus, die

weet dJt-er^ Se^tTw^o^d^t;";^^^^^^^^^^^ Maar :k

wel netter a1s iemand defe faken Leftaaneetekel^T^^ r^^^^^
d.e Synode, die egter alles nauwkeu"70^ è

°1 ^ebr-evenvan
lijk is, dat defelv?dat niet foude c^lLI c' ,

onwaarfchijn-

gin hebben. Hier by kom dat dfO.ft V l IT.^''
'^"'^^ -^•'"we-

» het begin van hunLTr ftgt haïJirdica te hebben eehoiiden mM?^ ü ^^""^'''^ ^an Sar-

ftellen denfelvefÏS-j;;^^^^^^^^
wat fchijn van verfekcrthevt nu k^nn.n

* S^dicatefchnjvcn. Met
waren fe maar van eeSeene wiT . ^ Mannen, al
reld fouden feggen, dat defe d,r'^''u'"f^" openbaren briefde we-
d.en het bekend wLTJÊ hlT" waren tc Sardica , in-
fy vertrokken waren en En r^' "^H^^l

'^^'^'>^ zijnmoeft) dat
*

die honderd mHlen d..?, r ^t^"
verhandeld hadden in een plaats,

^es tot die S "
vervT'*^"'?"".^'^-

H^k^n^yn. datW'
op hun reys "aar ? 0°fterfche Biflchoppen
ten twifel onder .nH ^ ? onderwegen in verfcheyden plaatfen , (buy-
fo veelfkleyl v^^^^^^^^^

^'f^^nen quamen ïnl
'"«dreygeSen Sr^'^''',"''^""^ ^"^^ fy vaftftelden (felfs

•tornen zfmde fi. hv d ^f'^"'^"'''
«verhalende) teSardicage-

Jf^k aan hun o;deffoek t^^!""^' ^''J^"
' °f de gehelle

hebbende, van hen"f .. rT T^'"' "'^^^f^foenS'halvenfig vertoond
heyt te feggen Zl '^''"^'den, en te vertrekken

: en, om de waar-
ten, dat fy v^iC ons(>)een klaar bengt van, tewe.N,a„gc.
gekomen zi nd^ ''""f

"^omft te Sard.ca
, te Philippopoüs t'famen -"^ «;«

fchreven, hi„ u1 ^e Wefterfche Biflchoppen te SardicaJr""
aanhang afeew^r • fy

,
ten ware ^^thanajius en fijnen

fangen hadden r^"r ' ^'^ menfchen die reeds hun vonnis ont-

fins met hen Trnfn
'*'^''^"> gemeenfchap ontfeyd wierd , geen-

<le. hun wonl?l k*'?7'''«"^^''g^d«en, datfy. te Sardica gekomen zijn-

de nie?rnd°ïda^"^
en dat fy na veele ve/geeffcheondeWungln.

anaers dan een grooter verwijdering tuflchen malkanderen vcn
(') i* , , , .

[Cc] wekten.
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wekten ,

afgefonderde Vergaderingen hielden , en daar in befluytcn , regc

tegen de andere aanloopende, maakten j daar hy dan aanftonds byvoegcl,

wat fy deeden, dat fe, gelijk wy gemeld hebben, de Biffchoppen
fetteden , een verklaring van hun Geloof opftelden j en van hunne ver-

handeling alom door een brief berigt gaven waar in alles op fijn be-
hoorlijke order en plaats gefield word, en van Sacrates niet nauwkeu-
rig ondcrfcheyden is , en dienvolgende door malkanderen fmijt 't geen
tot Sardica gefchied is, en 't geen gedaan was te Philippopolis ^ welk
hy wil de plaats van hunne Synodale verhandelingen geweeft te zijn

,

daar nogtans aldaar niet meer dan voor-af gaande overleggingen gemaakt

heeft wel waren. Dog 't is niet alleen hier in, maar ook in veele andere geval-
fijnerais- len, felf? in *t verhaal van dit Sardicaans Concilie, dat het die ii^an qua-
ftagw-

lijk heeft, gelijk ik, fo het de moeyte weerd was my daar ipede ppt^
houden, klaarblijkelijk foude konnen vertoonen.

fan sa?dica
Ooftcrfche BifTchoppen in hunne verrigtingen gevolgd

verhandeld hebbende, laat ons nu ter naafter plaats fien, wat ondertuflchen de Va-
3. dingen, ders te Sardica deeden. Drie dingen wareneer, gelijk gefegd word(^),

die hen voorquamen , en van de Keyfers door hunne brieven hen vryq-.

lijk in de Vergadering te overwegen , en te verhandelen
, overgégeveii

waren j
De regtfinnigheyt des Geloofs; Defaakvande befchuldigden en

veroordeelden En het quaad , welk de Ariaanfche party gefeyd wierd
in de een of de ander plaats tegen de regtfmnigen bedreven te hebben.

SnnV ^^^^^ aangaat, hoewel de faken, het Geloofrakende, indeSy-
heyt des node behoorden verhandeld te worden , 't is feker dat fy daar ontrent
Geloofs, geen Synodaal befluyt of uytfpraak gemaakt hebben. Het is wel waar,

dat by de Synodale brief, gelijk fe by lheodQritus{a) gefteld word,
daar in fy een aanhangfel is^ behelfende een breed opftel en verklaring van hun
opfteTd^r

Geloof, en het fchijnt, dat het felve wel in den beginne ontworpen was

:

want \^thanafms(J?) maakt'er felfs gewag van^ dog waarfchouwd'cr
met eenen tegen, en verfekerd ons, d^t het Concilie daar ontrent niets
bepaald heeft: want hy feyd ons, dat fommige, die wat driftiger wa-

I ren , wilden , dat men het Geloof, in het Concilie van Niceèn vaf^gc-
fteld , wat foude uytbreyden , maar dat de Synode die voorflag t'eene-
maal verwierp , en befloot dat'er niet foude worden bygevoegd

, betuy-
gende met het Niceens Geloof, als godvrugtig, regtfmnig, cn volko-
men genoeg, ten vollen vergenoegd te zijn, en niet te willen een ander
Geloofs-form toelaten ^ op dat niemand het gemelde Niceens Geloof
onvolmaakt en oneenoegfaam mogt oordeelen , en menfchen van een weel-
drig en dertel verftand geen gelegentlieyt gegeven worden, om,naar hunnen
inborft en hun belang vereyfchcn mogt, nieuwe Geloofs-formen op te ftel-
len. Uyt dien hoofde is het , dat in alle oude affchriften by i^thana-
fm en Htlartm dat aanhangfel is uytgelaten, 'twelk dan genoegfaam
toond, dat Theodoritm hier niet opregt heeft gehandeld ^ often min-
ften onvoorfigtig is gcwecft in het felve daar by te voegen. S^ozomenus
maakt'er ook gewag van(f), en naar fijnfeggenfoudeni^ty^ken^me?-
genes de voornaamfte drijvers van het felve geweeft zijn, waarom fy
ook aan Jtilius ^ Biflchop van Romen, fchrevenj Dat fy daar door niet
voor hadden het Geloot van Niceën te verminderen , maar enkelijk te
verklaren

, op dat de Arianen dat kort begrijp niet mogtjcn misduyden

,

en by de onvoorfigtigen en gemeene (lag van menfchen , naar het hen
mogt goed dunken , uytleggen.

VIII. De

(h) Eptfl. ad Antioch.f. 449, (f) Lib. 3 . 1 2.;;. 5 1
3

.
^
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t^7^^^'
beschuldigden, thans om hun faak te hooren verhandelen i.Van de

tegenwoordig, waren de Biffchopptn Mamfius van Alexandrien , ^^'"^^^"'^'e-

van Ancyra en A/c/epas van Gaza, die aan de Synode
"

verlogten
, dat hunne befchuldigers mogten gedagvaard worden ; dojr

,

wanneer defelve hardnekkig weygerdeh te komen (hoewel meer dan eensaoor de verweerders uyrgedaagd) gingen de Vaders tot het onderfoe-
Ken van el ks voort, en voor eerft van Manajms(^). Sy lieten al hetvan Ath»^
geen in de bynode van Tyrus daar ontrent gedaan , en het beriet dat"*^"*-
üyt Mareotis gebragt was / voor eerft voor den dag brengen en leefen
en onderfogren vervolgens ftuk voor ftük, en byfonder de getuyPenifTen
öie uyt tgypten waren ingebragt; waar op fy alles nauwkeurig over-wogen hebbende, bevonden, dat alles niet anders dan een tïamenhane-
lel van vuyligheyt en boosheyt was, waar in fy verfterkt V/ierden door
liet bekend aarfelen der partyen, die de proef nier hadden derven uvr-
«lan

.

of de opgehaalde misdaden bewijfen , en fpraken hem daarom
vry van al het geen hem was na gegeven, herftelden hem in fi/n ampt^
en ontfingcn hem met alle betooning van genegenrheyt en liefde, van
eer en agting. Na hem quam op tafel de faak van CMarceUus, Bif-^"^
fchop van Ancyra

:
dele w.s al voor eenige jaren door de ufebianen in"""*

öe Vergadering te Conftantinopelen veroordeeld en afgefet, om eeni-
ge onregtfinnige ftellingen, van hem in fijne fchriften gebruvkt diena de kettery van aulus van Samofaten helden-, die hy nu verklaar, dfcegter
öe, en toonde (O tegen Tyn meening van de partyen boosaardie mis ^^^e»*^"^

duyd te zijn doordien def'elve, \ geen hy maar by manier van een vraag.
ftuk had verhandeld, als fijn eygen gevoelen hadden opgevat: defe ver.
klaring wierd van de Synode goed gekeurd, en hy dienvolgende vryge-
fproken en weder herfteld. Dog hoewel hy door fijn loosheyt en fnL
eL^V"'); r ""^'c uTi ^'ft verblinden,

dfkT. "^rif fr 5^h"^^^"^^he ftellmgen en ^ronden naderhand ont^

heeft' alnlnolJ
^^'^^^"^^^ ^^'^ vryfprek.ng in defe Synode

Tk aar en brwl ^'''"y"^'" ti,d looslijk ontveynfd had,

L SrhrW^ itt^mers'tisfeeker, na 't ber,g/van mij.

frh.n ^ ^ u ^/^' ^^W/Z/.x fulks merkende, hem de gemeen-icnap des H Avondmaals ontfcyde. Nevens hem fprak ook de Syno-e. vanACae^/r/^^^ Biflchop van Gaza, vry, doordien hy uyt de handeUn-'^i^P^-

fn^ y^°^^ Antiochien, die hy voor den dag haalde, ver-

te^n ^')^' ^j"^ befchuldigers befig waren met hun faakegen hem' voort te fetten, door het vonnis van die Synode vrygefpro*

SedJ }^
^^^^ Synode voor-nam was tiet onderfoek na het 3 Vandc

Snn.a d'^Ü' u"""^
partyen, en hoe fchandelijk enonverdragelijk deregt-'^'^hande-

quam h
PP^" ^" ""^^ ^'^^ verongelijkt. Hier in uur/X*^

verr^r^
^^ox ^ dan bloed, vuur en rookdamp, en een droevige g<^ndoorde

f<Aicde"n"l f^^'
ve'-^^^de de goede Vaders de bedroefde ge.

dieinpcn j-^ van fommige, die op valfche en opgeraapte befchul-

veroorde Id^^
^^^^ gedreygd

,
van andere die felfs ter dood warea

ïïioordd
' dommige die geHagen en gewond, en van andere die

keten bf/"^^^^'*^^^
waren. Men haalde op, dat'er veele met yferc

ftant^" ,
" ^y-n^ geworgd, en nog meer in degevangkenisvan

verltikt waren
j ja dat een grootc menigte in balliïigfchap waren

[Cc 2
J ver-

Sui^T, 593. Solit.p.S^^, (e) Jthan.apol.l.p. ^94. (f) Sever,
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vcrfoflden, en wel na fulke arme en bedroefde plaatfen, alwaar fy biiy-

ten twijfel van honger en koude moeften vergaan : kerken waren in vlam

gefetv Godegewyde maagden uytgekleed en geplonderd, en de gemee-

iie gevangen-huyfen met mannen van de heylige Order opgevuld : al-

les egter om geen andere reden ^ dan om dat fy tot de gcmeenfchap met

de Arianen niet verdaan wilden , welk alles fo door de Confejforen (die

om der waarheyt wille hadden geleden) hier in de Synode tegenwoor-

dig, als door andere van de kerken ^ tot het inbrengen van hunne klag-

ten en fwarigheden, by defe Synode afgefonden, bewefcn wicrd. Alles

rijpelijk overwogen zijnde ^ verftond de Synode, dat men tegen de voor-

naamfte hoofden van die fa6tie „ en de eerfte belhamels en uytwerkers
van alle fodanige boosheden en geweld , als de Chriften wereld was aan-

gedaan
, kerkelijk foude procedeerenj en volgens dien veroordeelde de-

J^eroord^^-felve, CH fette af Qo) Bafiltus Biflchop van Ancyra, ^intianus van

fcn ver- Gaza , Theodovttus van Heraclea , Narcijpts van Hierapolis , j^ca-

fchcydcn cius van Cefareën , Stephamis van Antiochien
, Vrfacius van Sin-

pcqtf°P" gidunum , Valens van Murfa , Menophantus van Ephefen , Georgius

van Laodicea , die fy alle van de gemeenfchap der geloovigén affneden;

feggendc , niet meer als billijk te zijn , T>at , die den Soon fchejdden
njan den Vader , ook van de algemeene Kerk wierden afgefcheyden. Maar
byfonder toonde de Synode haar uyterfte misnoegen tegen Gregorius, die
fig met geweld te Alexandrien had laten indringen , dien fe feyden niét

alleen geen Biflchop ^ maar felfs de naam van een Chriflen oriweerdig
te zijn 5 alle verkiefmgen en beveiligingen van hem gedaan afkeur-
den 5 en die van hem in eenige order der Kerk gefteld waren verboden

Schrijven dien naam te dragen. Dit gedaan zijnde, fchreven fy(i) aan dtQClergie

Aiextn-*^"^"
de Kerk van Alexandrien, om Athanafius y dien fy onfchuldig ^ aan

jrien, het geen hem te laft gelegd was, bevonden en geoötdeeld hadden, voor
hunnen wettelijken Biflchop aan te nemen , en waarfchouwden te ge-

lijk alle , die met Gregoriiis en de fijne eenige gemeenfchap gehóuden
hadden daar van berouw te hebben , fig van defclve af te fcheyden , en
tot de gemeenfchap met de algemeene Kerk weder te keeren. Sy fchre-

aan julius.ven ook aan Julius j Biflchop van Rome(^/é} ^ verfoekende hem ^t geen
in die Vergadering v/as verhandeld, den Biflfchoppen van Italien, Sici-

lien en Sardinien bekend te maken , öp dat fy door brieven van de an-

^
dere party niet mogten misleyd worden j en volgens gewoonte , fonden

Biflihop'^'''^y
circulairen brief(/) aan alle de BiflTchoppen van de algemeene

pen, Kerk j hen bcrigtende van al *t geen van den beginne defer Synode was
voorgevallen , en verfoekende dc veroordeelde perfonen , als onder een
billijk anathema leggende, aan te fien, geene gemeenfchap met hen te

houden , en de uytfpraak en 't vonnis van de Synode met hun toeitem-
die de Sy- ming en ondertekening te bevefl:igen en gocdte keuren, 't welk gevolge-

ïftïï^mcde^^i^
gefchiedde, fo dat de befluyten van de Synode ten minften door

onderte- 344. Biflchoppcu Ondertekend wierden. Eyndelijk brak de Synode op,
kenden. fc zi. Cauones en befluyten, tot beter befl:iering en order ontrent

alle kerkelijke voorvallen , vaflgefteld , en brieven aan de Keyfers , door

eenige uyt het midden van hen over te brengen, gefchreven had, endc
Vaders keerden elk weder naar hitn plaats.

{h) Athan. ibid. p. ^9<^.er ad Solit. p-^}')- (i) Ext. Epifi. ap, Athan. apol. i.p- 5 88.

(JO Ext. ap. Hilar. infragm, col. 40^. (/) Athan. loc. cit.
5 9 1 . apud alio'spajjini'
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Agtste Afdeelinc

Verflag van voorgevallene federt de Synode te Sardica tot
de dood van den Roomfchen Biffchop Julius toe,

INHOUD.
Conftansy?»^ aanjijn broeder; Conftantius eeneu fiherpen brief-uonr A '

thanafius. Th Ariancn verwekken een heftige vervokini teeen de
regtjimngen. ^^^Aic^^kh^ afgefondene -worden aan het Hofv7^
t^onftannus koel onthaald. Een vuylen aanjlag teven een derfehmword ontdekt en geflraft. Qo^^.J.^ bjAelardThZitZ
tegen de regtjimtgen ,n en waarom. Gregorius de Ariaanfche Lr.
fchop i/^ïw Alexandrieny?f,//. Athanafins word door verfcheyden brie-

h?t
^^«Conftantius weder ingeroepen. Hy neemdfijn ajfiheyd uyt

tlJh^ 'T^r"'"' ""ff" Antio-chien: redenioering tif.

iauArZ'c '^^"^^«^^T"
Conftantius brijen en orderover defake»

d n kIvZ ^ r f'"
^"^'^ Alexandrien««/^™„

dcH Keyfer verfogt, maar rond uyt afgeflagen. Hyfet firn rcMs naarAlexandrien voort ApoUinaris begil/vtn de allLeel KerkTftewyken. Te Jerufalem word een Synode gehouden, daar Athanafiuswel ontfangen word
,
en brteven van gemeenfchaf ontfan». Conftan

IZP^fr-r t/*'"^/'^«
Conftans, beleefd aan Athtnafiuskypndelyk te Alexandrien. daar over fijne te rug-komft lemee-

AtLnafl T r/''^^^'"^^-/"^/^^^^»-'^'^'^'-^^^-'''^'^Atnanalms. Hy gebruykt fonder verlof des KeyCers een kerk Ai^

w'e ZdZImiSeTd;, 'T"" inden mfdZ^Lr^^^^^^^

den verd;„f J 1
*^ laft gelegd wierd. Brteven wor-

7ho7den Ve vCJ''"^
W. fe sirmium word een Synode

den FhifZ Tn'- Geloofs-belydenis in algemeeneloor-

vandifrl.
Socrates en eenige andere ontrent het houden

Vdens S/1 1'/'^' Magnentms. Loosheyt van"^j oij,cm£ van Murla, om des Keyfers gunft te winnen.

DE Afgefondene van bet Sardicaans Concilie, om 0^/?.7tój- wie vandc

tru w'ill''
verhandelde berigt te geven, waren Vïnccn-'Z:t..

KeiiUr, ' riincnop van .Capua , Etiphratas ^ BiflchoD van ftantinus

van Ta'
j'^''^"^ ^t^^ den Keyfer Conftans Cnaar het feegen

^^JZ TT' "^"^^'^^ ^v.Aa.Un niet onwa^arfchijnlj!

fond
, een

^'^^ •^''^'^ gefchiedde) Salias af-

fiin eodf;Lr°'
'^^^'hebber m het leger , en een man die wegens

Keyfer tor vf^^
regtveerdigheyt bekend was. Hun werk was denwathun

en ve v^.r i

"ytvoeren van de Synodale bcflLiyten te bewegen ,
boodii-hap

aanperm
' ' ^^-^^^^^^ Biflchoppen , die nu weder waren""*

de ^ ' "^et fijn believen elk weder tot fijn plaats geruftelijk foii.

ic^ci i.onjta;is hier over aan lijn broeder fier genoeg
, welk hier op ^hr^tt
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crnftig quam : i^thanajius en Taulus fijn hier by my ; Na onderfiek heb

mfius^\'n* ik bevonden dat fy ter fake van de religie vervolgd worden. Indien gy
fijn broc- nu my belooven wild haar te herftellen , en na regten handelen tegen al-

Ie die hen te onregt alle defe moeyelykheden hebben aangedaan j ik /al u

defelve toefenden : maar indien gy dat fult weygeren , weet dan , dat

ik felfs overkomen , en hen , ^tzygy wilt ofniet , in hunne plaat[eit inftel-

len /dl. Van defe defe brief maakt Athanafius geen gewag j ook komt
fe op dees tijd na het houden van de Sardicaanfe Synode niet wel te pas,

gemerkt Taulus te dier tijd den ftoel van Conftantinopelen met rufte

befat j weshalven fy fcekeriijk eenigen tijd voor die Synode moet ge-

fchreven geweeft zijn, en wel toen, als t^aultis ten tweedemaal iil bal-

fchepa"** lingfchap was. Maar wat hier van zy , of niet ^ het bovengemeld ge-

tyenwoe- fandfchap naar het Oofterfch Hof vorderde niet veel, doordien hunne
kn ftcrk. vyanden alom op de been waren , en hen de toegangen affneden ; want

fo dra defelve van Sardica weder waren thuys gekomen (^c) , hadden fy

fo veel by den Keyfer (die vaneen gefeggclijken en ligt-gelovigen inborft

was^ te weeg gebragt , dat fy met fijn verlofdie van de algemeene Kerk
mogten op het lijf vallen , welk fy ook met alle bedenkelijke woede eii

wreedheyt ,
byfonder tegen de BifTchoppen en de kerkelijke Mannen , te

Eof'gt^o^ werk ftelden. Sommige overvielen fy met de vuylfte lafteringenj ande-

"nCon" re banden fy j andere gaven fy over ter dood, gelijk byfonder gebeurde
ftantiusjvc. te Adrinopel , alwaar fy , met hulp van hunnen oüden en vertrouwden

hcdcn^aao. Vriend den Graaf Thilagrius^ verfcheydene deden onthoofden j (waar
van Athanafius buyten die ftad op fijn reys felfs nog veele ovcrblijffelen

en gedenktekenen van die onmenfchelijke wreedheyt feyd gefien te heb^
ben ) en Lucius den BifTchop , wanneer hy hunne godloofe manieren
van doen berifpte , aan fijn handen en hals in de ketenen floegen , en in

ballingfchap wegfonden , daar hy ook fijn leven eyndigde. Sy werk-
ten by den Keyfer plakaten uyt , door welke de herftelde BifTchoppen
uyt alle fteden en kerken uytgefloten , en , waar fy ook mogren gevon-
den worden ,

doodfchuldig verklaard wierden ^ en op alle toegangen en
aan alle poorten der fteden fterke wagt gefonden wierd , om de BifTchop-

pen , in de laatft gehoudene Synode te Sardica herfteld , by hunne aankomft

f/^^n d7
weeren , en vaft te fetten. En gemerkt fy het voordeel van de open-

regtfinnige bare poften hadden , veerdigden fy alomme mannen af , die de geene ,

tc Aicvaa- welke hunnc rechtsplegingen niet goedkeurden, als flaven geefTelden
,
ge-

vangen namen , of wel als ballingen weg fonden. Maar fo veel Atbana-
fius , en de regtfinnigen die het met hem hielden, aangaat ^ tegert hen
wierden byfondere plakaten aan de Overheydvan Alexandrien gefonden;
Dat die derwaards komen, of fijn voeten binnen haar gebied fetten fou-
de j aanftonds ter dood foude worden overgegeven , na dat reeds van
de daar geblevene twee Ouderlingen , en drie Diakenen naar Armenien
gebannen waren.

JbSdcfe'
vorderden de afgefondenen hun reys , en quamen

komen tot aan het Keyferlijke Hof te Antiochien , maar wierden aldaar (legt ont-

c£* ^'^'^^ - ^^^"^ Ariaanfe party had het alom fo befet , dat'er weynig
hoop van een goeden uytflag hunnes gefandfchaps koude te gemoed ge-

aidalfkod
worden. Selfs Vernoegden fy hen niet met openbaar geweld tegen

onthaair de regtfinnigen te gebruykenj maar poogden door heymelijke en helfche
loosheyd den goeden naam van defe eerweerdige BifTchoppen by hun

^"a^anflag^^^^^ aankomft aldaar te krenken en te fchenden. Tot dien eynde be-

tegen die dagten fy eenen aanflag (d) , die van Stephanus , BifTchop van Antiochien

(c) Athm. ad SoHt. 53 5. {d) Athm, Ihid.
/>. 5 5, (f3 7. Theod. ubifupr, c. <?. jb. 84.
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verfonnen, en van hem door fijn Clergie , en andere fnoode menfchen j
«le ly tot hunne famenfpanning hadden over gehaald , wierd uytgevocrd,
en was kortelijk als volgd: Een vuyle hoer wierd door eenen OnageryZtïi
menlch van een feer flordig en godloos leven, die vijftien van fijn mak-
kers tot het uytvoeren van hunnen aanflag by de hand had, in de plaats
<^a^r de Bifichoppen t'huys lagen, by nagt, door toedoen van eenige om-
gekogte huysgenoten, ingelaten , ('t was juyfl: de tijd van Pafchen, daar
Van fy fig,om hunne Taak rugtbaarder en voor de Biflthoppen fchande-
jijker te maken ^ bedienden ). Dit vrouw-menfch ingelaten zijnde , ont-
kleedde haar, en ging regtdraads naar het gemak, daar de Bifiihop-
pen waren. De eerfte , daar fe by quam, was Euphratas ^ de oudfte
van de twee Bififchoppen, die fy flapende vond, die door het geruyfch
wakker wordende , en merkende dat het een vrouws-perfoon was, feer
verbaaft begon te fchreeuwen , meenende dat het een boofe geeft in de
gedaante van een vrouwmenfch was. De hoer (die men had wijs ge-
niaakt , dat een jong Edelman onlangs in de ftad gekomen haar gefel-
ichap voor die nagt verfogt had) gewaar wordende, dat het een deftig
man

, en een oud Biflchop was , was niet min ontfteld , en maakte een
groot gefchreeuw. Onager en de fijne konden, wat fy ook raogtenfeg-
gen, haar met ftillen, nog bewegen om voort te gaan. Met een woord,
net hiiysgefin raakte op de been, de hoer en feven van den aanflag wier-
uen gevat en vaftgehouden tot den naaften morgen, wanneer (de ee-
öeele ftad op het gerugt van fo vreemden voorval zijnde t'famen gclool
pen) de faak aan het Hof gebragt, en van den Keyfer onderfogt zijn-
de^ aanftonds ontdékt wierd: want het vrouw-menfch bekende van O-
mger daar toe gebragt te zijn, en Onager befchuldigde Stefhanm den
BiflTchop, als den eerftcn uytvinder en belegger van dien aanflag; waar
op de Keyfer en dc Regters den toen aldaar aan het Hof zijnde
liillcUoppen bevel gaven, Stephanm afen een ander in fijn plaats te fet-
tenj t welk foader uytftel wierd uytgevoerd. „Sc merkelijk viel defe
O, boosaardige en duyyelfche aanflag op des uytvinders eygen kop.

111. Hoe kragtig heeft menigmaal dc Goddelijke voorfienigheyt der Conftantm,
Dooie menlchen gedagten en voornemens verydeld^ en regt ftrijdig x^^^^'m^^^^-
gens hunne verwagting doen uytvalleni Niet alleen viel defen godloofcn ten,
en ongelukkigen aanflag anders uyt als fy beoogd hadden , maar deed
"^onjtantins eenigfins omüen, en denken dat het geen goede faak konde
^yn, die door fulke godloofe middelen moeft ftaande gehouden wor-
en. Uyt dien hoofde begon hy de tot nog toe gebruykte ftrengheyt

eeh ^^^^"r
S^^'^v^^ ^^r.^^ Ouderlingen en Diakenen, naar Armenien herroept de

ë oannen, fouden t'huys komen •, en fchreef byfonder naar Alexandrien , s^^''""*"'''

reed
'^^g^sgedingen tegen Athanafius en de fijne te ftaken. 't Was cn ftaaktde

fcha ^^i^ geleden, dat over de felve faak een merkelijke bood- ««d;,"'

reeds^
aan Qonftantius gefonden was^ waar in \e'\ , (gelijk Athanafius.

Atha
^^"^^^^ hem rond uyt had doen aanfeggen , dat, fo niet

hv
Schielijk herfteld , en fijne vyanden te rcgt gefteld wierden

,

€nU
^ ^^erkomen , en hem met eeweld herftellen wilde. Die bood- Deredenen

raadf
' naderhand voorviel^ vermogt fo veel byhem, dathy vandieu.

ne
^^"^ ^^"d eenige fijner BilTchoppen t'famen te roepen, die hy fij-

tufr^f
^^^'^ ^^^"^ geheele faak, en byfonder de verwijdering , die

ifichen hem en fijn broeder fchecn te fuUen ontftaan , voordroeg,
^er raad was, dat men het minfte quaad moeft uytkiefen, en dat het

, bc-
W -EArt.

4^,. socr. lik 2. r. zz, p, io<J. m, Tbeod. hH fupr. c. 8. jp. 815. Philafi. Uh.
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beter was Athanajins te herftellen, dan het Rijk in gevaar van een bur-
ger-en binnen-landfen oorlog te fettenj een raad, die voor die tijdwijs
en vooriigtig gegeven wierd, gemerkt Qonftantius reeds in eenlangduu-
ngen en ongelukkigen oorlog was ingewikkeld met den Koning van
Perfieni een vyand, die groot genoeg was, om het geheele Oofterfche
Rijk werk te geven. Maar *t geen de geheele faak meeft fo veranderde , was
de dood van Gregorius, de Ariaanfche Biflchop van Alexandrien, die
tien maanden na de laatfte verhandeling te Sardica overleed (niet,
lijkTheoJormis [ƒ] dooreen misflag wil, hem nemende voor fijnen nafaat,

oS« inwoonders vermoord wierd) [^J : by welke gelegentheyt

herroepen
Con/tantius

, doordien de ftoel , daar fo veel over was te doen geweeft j nu
vanAtha. Open ftond , met beter i^tiotn t^thanajius , om defelvc te bekleeden,
mius. ^e^er konde inroepen : waar toe hy dan aan fijn broeder Confians {h)

broeder
^^"^ verfoekende Athanafms tot het overkomen te bewegen en

Conftans,
^ehulpig te zijn , met betuyging van meer dan voor een jaar fulks reeds
verwagt, en m die tijd mets tot fijn nadeel te Alexandrien geordon*
neerd te hebben, en aan verfcheydene fijner Staats-dienaars laft gaf, ins-

gelijks over die felve faak te fchrijven. Selfs fchreef hy ook aan Atha-
""^^^^ ^^^^^Tl

om fijne overkomft naar Alexandrien teverhaaften,

fcifs.
gelijk wy aanltonds lullen fien , wanneer wy voor-af fullen hebben aan-

leer dan
o^f^ent ^^te^>j-,federt wy van hem gefcheyden zijn,

eens.
is voorgevallen.

IV. So dra de Synode te Sardica gefcheyden was, nam(/) Athana-
fius fijn weg naar Naifllis, een ftad in Dacien, naar allen fchijningefel-
fchap van Gaudentius ^ den Biflchop dier plaatfe, die hem buyten al-
len twijfel feer beleefd onthaalde. Hier zijnde, ontfing hy een briefvart
den Keyfer Conftans , die hem waarfchijnlijk verwittigde, wat'er tuf-
fchen hem en fijn broeder over fijne faak was voorgevallen. Van Naif-
fus week hy naar Aquilcja in Italien, alwaar hy brieven vmConhantius
vond, door welke hem verlof gegeven , en hy felfs verfogt wierd, om
naar fijn plaats te keeren. De eerfte derfelven luyde aldus {k)

:

Dejerflé CoNSTANTiusde Doorlugtige , de Overwinnaar , aan
Athanasius den Biflfchop.

r\Nfe goedertierentheyt en medelyden kan niet verdragen, dat gylan-^ ger op de baren van een ftormende en ongerufte zeefoudherwaards
en derwaards gejlmgerd worden: wy hebben niet nagelaten, finder op-
houden, voor u, daar gy m fuiken beklagelijken ongevalReet zijndebe-
roofd van uwe middelen, gedreven uyt uw land, en genoodfaakt in woe-
Jte en droevige flaatfen om te /werven, te forgen. Het is waar dat
wy tot nog toe u onfen gestegen wil bekend te maken hehben uyt^efleld,m verwa^tmg dat gy van felfs gekomen , en ons befoekende met raadte^
gen uwefwartghedengediendfoudet hebben, maargemerkt de vreefe. Co het
fchmt, u daar tn te rug gehouden heeft, hebben wy u defen onfen ge-
nadtgen brief willen toefenden, dat gy onbekommert in onfe teunwoor-
digheyt mogt komen, om het eynde uwer begeerte te verkrijgen, en onfi
genegentheyt engoedwilligheyt ontrent ugeproeft hebbende , tot uwe vrien-
den, goederen en vaderland weder te keeren. Ik heb tot dien eynde aan
myn broeder, den Keyfer Conï^^ns, gefchreven, hem verfoekende om

u
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u verlof tot het komen naar huys te geven, dat door onfer bejder
genegentheyt om u m uw plaats te herJlellen, van mfer beyder mnfi en
genade mogt verjekerd z^n. '

j j a j

Na dien brief quam een tweede
, om "hem het voorgaande niet alleen tCDetwecdc^

mar h ^'w fT'
'''' / 1 ""'tv fpoediger overkomftmar het Hof fig van de lands-poften te bedienen. Maar alle die verfe-^ering konde Athanafms fijn agterdogt en vreefe niet benemen, fo d^tny dugte, of hy niet wel door fulke fchoone voorwendfels foiide konnen verftrikt worden Dus twijfelagtig en onfeker zijnde, quam eenderde bnef, daar in de Keyfer wel beleefdelijk te kennen ^af d^t hvn .

Jjn uytftel merkte, maar te gelijk ernftig verfogt. om fijS k;)mfte te
verhaaften: defe wierd gefonden door .^^r , een Diaken, aan wiealig de Keyfer , om hem in alles te voldoen , en verfekering te geven
gedroeg; dit deed hem, alle vreefe ter fijden fettende , fijn feys naar heïWot vaft te ftellen. j 1

^

V. Maar voor fijn vertrek van Aquileja kreeg hy een brief van Cö;^.Hyworajtms om m Vranknjk by hem te komen (/): in gevolge van dien namT'?^-hy fijn reys over Romen, om van JtUtm en fijne vrienden aldaar fijn^ns^^^"
allclieyd te nemen

, en haar voor alle beleefdheden
. van hen aldaar ont- Reyfd naac

langen, te bedanken. Aangenaam was het te Romen te verftaan de ^^-"Z^T
tet^'r lf'"?f ^''^^'"^ fy aanfagen als een gewen fcht voor- wrï;
teken, dat het Oofterfche Hof de voorftand van de algemeene en reetfinmge Kerk voortaan ter herten nemen foude. Selfs fchreef>/i^ , tó^mbetuygmg van fijne blijdfchap over fijne henlelling , aan de Kerk van Ale- ^"««^7
xandrien {m), die hy met hett'huys komen van hunnen geliefden Biffchoo
een man, die door fijn veelvoudig lijden de geheele wereld door ver!maard was. geluk wenfchte, en over hunne ftandvaftige liefde en gene-

KL'h^keTi '^r^^^
twijfelende of fy fouden hem met

verlaSn^'ef1^ '^^^^^^ ontfangen. Dus Rome Ko.t by

nZs ovs rev. ^^J^^'^'f^^'^ «pgewagt hebbende, begaf fig Atha^^^^^
SvdS quam,%lom eerlijk ontl-ange^n enaf.Jlfer

alwaar hem O;/.
'

vreTr^
beleefdheyt onthaalde, en daar na verlof gaf met die hen,vrceae naar lijn p aats te keeren, hem aan de Stadhouders alom brievenvan geiey, en onbelemmerden doortogt mede gevende. De goede Bif-^'"^''cnop egter, van fijn onfchuld genoegfaam bewuft, beklaagde fig over

folf v''^T
^^^/tingen

, die hem waren overgekomen , en(«) ver-

mnat'r" \ keyfer, dat fijne vyanden in het toekomende niet meer

het fi?n. M a ^^^g^^^^^" öm hem agter den rug te bekladden , en dat

hem ^ ^ '-^ 7^ '''''S^ ^j"^ befchuldigers tegenwoordig voor

tuvpen
"^^S^'^arden om hen in hun aangefigt te wederleggen enteover-

daSc ^^^^l^^-^tfte ftond hem de Keyfer niet toe, dog fcyde hem, beloofd 0.

nietied
^^^^ !^^^^^^ ^^'gei^s aangetekend was, foude worden ^^t-^^^^

tegen h ^^r ^ toekomende geen aanbrengen en lafteringen vóort aaa

fonHp 1..
^"^^ aannemen, met betuyging, dat hy fie nereens door

Tlr<^^''^''^'^^^'^''^^
^^^^^^ hy beloofde, niet alleen met fijn feggen

,

voor hem
P "}^^ beveftigde. Tot dien eynde fchreef hy Schrijft

finn' IT^I"
Biflchoppen, en de Clergie van de algemeeneen regt- voor hem

«nige Kerk(ö), hen voorhoudende, dat, gemerkt de eerweerdigfte^
"^"^J-

[Dd] ^f/;^.""^^"

a^' ^^Con^ant.f. '^^6. ^pol. i.p. 598. Soz.omJih.:^.c.io. p 551 (w) Ext.
pp*' ^p- M.apoLz.CrSocrJo(:,cif, r^j) Ath.oid Solit.p.C-^j, (q) Ext,Epifi:ap.
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Athanajiiis nu door een Synodale en Kerkelijke uytfpraak herfteldwas,

hy te gemoet fag , dat alle handelingen en befluyten , tot nog toe tegen

hem en- de fijne opgevat en genomen , ih vcrgetelheyt fouden begraven

worden , fo dat'er niet de minfte agtcrdogt en nagedagte mogt overblij-

ven 5 en daarom wilde , dat de Kerkelijken van de zijde van Athanafms

weder in alle hunne voorregten ^ die fy te voren genoten hadden , fouden

aandcGe- hcrftcld worden. Insgelijks fchreef hy (/) ten felven eynde aan deGe-
meyntcvan j^,eynte y.^^ Alcxaudrien , dat fe met alle genegentheyt hunnen BilTchopj

een Man, die alom door godfaligheyt en opregtigheyt in fijn leven ver-

maard was
5 ontfangen , met hem gemeenfchap houden , en in liefde en

vreede met hem leven fouden > met verfekering , dat ^ fo iemand eenige

onluft en oproer begon te verv/ekken ^ de Regters bevel gegeven was

defelve na de Wet te ftraften. Een derde brief en order liet hy afgaan

I' aan Neftorius j den voornaamften Landvoogd, en aan alle de Stadhou-

ders van Auguftamnica , Thebais en Lybien (q) , waar in hen belaft

wierd , dat alles wat tot fchande en nadeel van Athanafius en de fijne in

de openbare gedenk-fchriften gevonden wierd, t'eenemaal uytgefchrabt en

weggenomen ^ en fy alle in het volle befit van hunne voorige voorregten

cnvryheden herfteld fouden worden. De Arianen, die dit alles met een

?erfoek°n"^^^ oog aanfagen , cn egter niet beletten konden, fogtcn ondertuffchen

doordcn met defe ongemeene gun ft des Keyfers , aan c/^^Z7^z;?/2/7?^j" getoond ^ hun

kïrk^ voïï"
voordeel te doen j ftelden (r) tot dien eynde den Keyfer voor , dat hy

hen te A- Van Athauafius voor alle fijne verpligtende gunft-bewijfen maar eene
lex^Qdrien, vricndfcbap bedingen foude , om , van alle de kerken in Alexandrien

maar eene voor die van de andere en verfchillende gemeenfchap te ver-

gunnen : waar op egter de Biffchop , als hem fulks voorquam ^ met be-
waar op daardheyt antwoordde > „Sire^ 't is in uwe magt te gebieden en te doen

fncwoorT " g^^"^ beliefd j ik fal u ook niet tegenfpreeken ^ maar het fal uwe
'

„ Majefteytj hoop ik, niet onredelijk voorkomen, dat ik gelijke gunft

„van u verfoekj te weten, dat hier te Antiochien en elders aan die van
„de regtfinnige Kerk zijn, en met hen gemeenfchap houden, insgelijks

„eene kerk vergund werde. De Keyfer konde dit billijk en behoor-

DeArianenlijk verfoek niet afflaanjWelk de Arianen merkende, ftonden van hunnen

^^^^^'^^^ voorftag af, als wel te gemoet fiende , dat fulks toegeftaan zijnde, hunnen

maï^m.^" aanhang daar door te Alexandrien weynig foude winnen ^ te meer, om dat

Athanajius aldaar fo veel geagt zijnde ^ defelve gefien ware dagelijks te

fullen afnemen, daar fy te Antiochien , alwaar de regtfinnigen fo talrijk

waren j en fy fo veel gefag hadden , nogtans de menfchen tot hun ge-

voelen niet hadden konnen overhalen.

Athanafms VI. AUes dus naar wenfch en voor wind gaande , vorderde Athana-
komt tc n^^ fijn reys naar Alexandrien. Te Laodicea gekomen zijnde Cj), wierd
Laodicea. u u i rj i "i ah- • ^ ^ ^i i-ny beleeraelijK opgewagt van A^oUmaris , een van de Clergie in die

Apoilinaris ft^d , een Man van groote bequaamheyt en geleerdheyt j dog die wierd
wordgeex-om gccnc anderereden, dan defe beleefdheyt ontrent ^rto/^/^ , aan-
.r>mnn.,n..

^^j^^^ Jqqj. QgQjr^'if^^ AriaaHS Biffchop van die plaats, geëxcom-
municeerd, welk hardnekkig doorgedrongen , ApoUinark ^ fomenvoor-

eylenSae g^cft ,
gclcgentheyt gaf, om een eygen fefte op te rigten , en ter fijden

op- uyt te fpatten. Van daar rcysde hy naar Paleftina, alwaar hyblijdelijk

Athanafms Ontfangen wierd van CMaxtrnm , Biffchop van Jerufalem , een eerweer-
komtteje-dig Belijder {Qonfeffor) (die ten tijde van de Maximiniaanfche vervol-
rnini^m

^-^^ ,^ verdcdigcn van het Chriften Geloof een oog , en ^t gebruyk

van
Lac. uhi fupra. (^) Ibid. (r) Socr. ihid.p. ii i. Soz,om. téifitpra. Theod. Itb. 2

ccmmuni'
ceerd

rufalem

,
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kLn\y^A^TV^'\T'r'' ''^'^l-
betuyging van fijn blijd-

in de Gemeynfchap ontfingen, en(0 aan de Biffchoppen van Egypten
«> Libycn. en byfonder aan de KerkeUjken van Alexandrijn" eenZieffchreven, van volgenden inhoud, Go/, feyden fy , ioJen /y Zrfilgoedhcyt met genoeg danken dat hy « Julken bekommerlfken toe 'Z"«'faken hunnen getrouwen BiJMmf en Harder fo wonde/baarJhZjrejd, en hunne menigvuldige gebeden en tranen -verhoord had; heb.ben hem omhelsd, met hem het Avondmaal gehouden en tót blikZn
hJlu'^r '"'"f^

^ftge>»ef«fihap mede gegeven, en agten ons, naaidank-

Zn ff" ^n.'u7if '^''lf'""ides éeyfers doJ^t^iens

SL-^rI^-T^^^
'''"^''^'^ Defen ondertekend van

een tuffchen valf welk de geheele 4aT4ten?effiv3e;erw^^^^hy kreeg tyding dat de Keyfer a»>„. verraderlijk door ^,^1^

ZJilZlT f ^TT^,^^^^ Vorft van groeien iever enVd-
'

vaSLl!r 'a/'A'^ ^" byfonder Iriend en voorftander

ZJtZfT ^" df^lf» dood was te vreefen dat^ïto.>. voor-

Ïen ird/I "';''^'r
keer/oude nemen. En feker, de Arianenbegon-den nu te denken dat hunnen dag gekomen was, en ftelden vaft, dat^-thanafius, met tegenftaande hy fuiken haaft maakte, AleLndrien n^i^ir

foiide fien.Het verlies van fuiken groeten Voorftander H.n ^ rT ,

fulke magtige vyanden verwektfn wel l^ll^toó^Tr^l't^iZ'^"^^^

SeSen' dTen ÏLr"' ""f fchee^ n e"""^'-

^LTcvf"'""'
^^"'^°°Sd van Armemen'; defen volgenden Lf^^i

van fija

C
O
N s T A « T ï u s de Doorlugtige, de Overwinnaar,

aan Athanasius.

H^ft i^f.^i'^'
-".ooripoed en het geluk van mijn broeder Con.

tem verh^tu ^ "«bekende en daarom kondgy „ Ih.

werkmeiJ! '"Pf^f' handen vermoord is , mfanien heb. En ie-

Z tZTeiTri't"-^'''^'''''^''
'^'^ ^^"4 toevalgenetm fut.

'^ot zy 7el!rl!V/f^^'' '
''l"''

-"ermanen en te belaften,

•"«nu'^.^T- j '^'^^'"'l' '"f^'^'i' i" het onderwüfen en oPbouwen

PlkteZL A "77- ^'M^';^'ong^^t^ en, gelijkgy gewoon zjjt

,

fi^enTj ^'''Pd'^''^^ en de gebeden vervuld^ /onderop eem/los
gy^ volZ'''^''

""^^ ^'g'-^'"^' ^^^^^ hebvaftelykvoorgenomenUat

ruk '^^^''gff^^^
i^epyty onbelemmerdBijfchop inuwplaats

nog veelejaren
^^^^^^^ voorjienigheyt beware waarde vader

»

^mrh'^^^t^^^'^^^ '
^^^^ aangemoedigd, voltrok het overige vanHyk.

trcnt n
^"^"^ Alexandrien in 't jaar onfes Heeren CCCL., on-^ixa

^gen jaren, na dat hy'er laatft van daan trok^ eil meer dan t

(O r .
[E>^i 2] volle

:omtJc

On Alexan-

drien,

twee wanneer;

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 46 A 14
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volle jaren , na dat hy door de algemeene Kerk-vergadering te Sardica

herfteld was. Dat hy fo langen tijd van hen was iaf gewceft, en foveel

tot verdediging des waren geloofs geleden had , vermeerderde de vreug-

ddtj^ko^iit-
en fege over fijn wederkomft niet weynig. De Biflchoppen (a:} ,

de

fangcn. Ckrgie en het volk vloeyden van alle kanten t^ famen , verblijd om dat-

fe niet alleen buyten verwagting hunnen geliefden Biffchop wederom fa-

gen j maar met eenen fig verligt bevonden van het jok der gener , die

hen tot nog toe fo wreedelijk overheerft , en over hunne perfonen en

confcientien dwinglandy gebruykt hadden. Men maakte door de ganfche
ftad openbare vreugde-tekenen > enjom God den roem en de eere te ge-

ven j hield tot het oeffenen van heylige plegtigheden vergadering op
vergadering, die met meer dan gemeene aandagt en yver wierden byge-

woond jjaden eenen vermaande den anderen jen dus ontftaken fyin mal-

kanderen een ongemeenen yver en ftandvaftigheyd voor de faak van den

mande- godsdieuft 3 felfs wierden fommige jongmans en jonge dogters fo verre

ringen daar vervoerd , datfe fig by defe gelegentheyd tot een nauw-gefetter godfa-

ooïua'kt"
hgheyd en levens-wijs verbonden. Men gaf milde aalmoeffen , en deel-

' de van het fijne anderen mede j de hongerigen wierden gefp ij ft j de naak-

ten gekleed , en de weduwen en weefen beforgd j een iegelijk wilde om
het ecrft ^ in godsdienftigheyd en godfaligheyd boven andere uytmun-
ten 5 (o dat elk huys-gefin fcheen een kleyne kerk geworden te zijn :

met een woord , die kerk , daar onlangs niet dan tweefpalt en verv/er-

ring was , wicrd nu gelukkig door een feer ongemeene cendragt en

Athanafius was niet alleen te huys in aanfien , maar wierd van BilTchop-

pen buyten af , door brieven , die hunne onderlinge eendragt deden

vlknT^*^"
blijken, van tijd tot tijd begroet. Maar boven allen is het voorval vaR

voegen {{gUrfachis cTiVakus (de eerfte Biflchop van Singidunum, de tweede van

d^*^Kerk^
Murfa ) aanmerkens weerdig : Defe waren mannen van lofTe gronden

,

cn hoe.
' en van een wifpelturigen en veranderlijken aart , en daarom bequaam

,

om met alle winden te waaijen j groote werktuygen der Ariaanfche par-

ty in het beftrijden van Athanafius ; mannen , die door Julhis , Bif-

fchop van Romen , afgefet ^ en , op betuyging van berouw , in de Synode
te Milanen herfteld j dog om een tweede afwijking, nogmaals door het

Concilie van Sardica veroordeeld waren. Defe merkende dat Athana-

fius thans de gunfte van het Ooftcrfche Hof fcheen te hebben
, fogtert

fig elders eerft te verfekeren , gaven derhalven in het jaar onfes Heeren
CCCLIX. aan den Paus Juliiis een gefchrift over (f) , waar in fy rond uyt
bekenden , dat al het geen tot nog toe tegen Athanafius was ingebragt,

vals en van hen verdigt zijnde , kragteloos en niet te agten, was , en daar-

om nu om vergiffenis baden, ( doordien fy een hertelijke begeerte, om
met Athanafius te communiceren ^ hadden) en met klare woorden A-
rius een keiter noemden , en alle die het met hem hielden veroordeel-

den. Het was niet lang daar na, datfe aan Athanafius defen volgenden
brief{z) overfonden :

Aan onfen Heer en Broeder den Biffchop Athanasiusj
de Biffchoppen U r s a c i u s en V a l e n s.

Geliefde Broeder.

gelegentheyd dat Mofies onfe broeder , ch andere mede-OuderIhu
gen met hem tot u overkomen , groeten wy u uyt Aquileja van her'

ten

{x) Athan. ad Solit. n. (^31. Theod. Uh. l. c.12,
p. 87. (;) Ext. ap. Athan. apoL 2-

ƒ?, (Soi . fiilar. in fragment, col, 41 1 • Soxm, lib, 3 . <r. 2 3 . 5 3 (S", (^) Ulpi fupr.
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^ , wenfihende u welftand , en hoopende dat onfen brief vnik tot u
overkomen. IVy fuUen ons -van uwe genegentheyd fons^jvaards ver-

dZlV r
insgelyks aan om te fcbryven : ^ant

en de kZ f^ï"
'"'"f ^'V"* f>

bennen
, dat „,et l den vreedcen ae kerkelyh gemeenfihap houden. God beware u , Broeder.

Vervolgens ondertekenden fy onbefchroomd het gefchrift , welk Jtha-
nafius door Tetrus en Iren^us fijne Ouderlingen , en AntoninusXtflrxuyt de Gemeyntcaan verfcheyden Biffchoppen van de re«finn ee K^rkom hun gemeenfchap met hem te doen betuygen overglfondel had. ^...nan„,

Vlll. Ma fijn t huyskomft was byfonderhjk fijn eerfte werk de BiCIchoppen van fijn Provincie te vergaderen {a) die dan al het geen m' A.tn'"de Synode te Sardica beflooten
, en in de laatft-gehoudene vergadering*™te Jerufalem gedaan was

, met hun toeftemming beveflrigden. Dus fcheenen mdefe Geweften alle partyfchappen en vooroordeelcn tegen c^r/,^' talrijk-

«afioi uyt tc hebben
, en alle voordeden der Arianen fchielijk verdwee-&'nen te zyn

,
gemerkt het volk tot de openbare Vetgadermgin fo talr^kgeXr

t famen quam
, dat de kerken haar met bevatten konden Te Ale-

''^"'"^

k'ZVr f'^^^^"
^'^''^ S^''""^

' ( waarfcwfnl^k na d!n Key- SAdrianus) ^drtanum , dog naderhand het Lyciaans of I^^ï'""
lyk Gymnafim, of leer-plaats , genaamd was. Dit was onder de re^eenng van verbeterd ?n tot een kerk gemal-t en de nfamvan C^farea, of de Groote kerk, gegeven. Mef had daar aan begon

'

nen ten tijde van den Ar.aanfchen BifTchop Gregorius , en was nu tentyde van^.W/&,. voltrokken, dog niet plegtelxjk ingewyd wfnBeer nu ,n de Paafch-dagen « de toevloed , boven gewoonte on'gemeen groot was
, wierd eens en meermaal,; verfogt ! dat het 'vdk

SCrbT^''^'""^
houden, de gebeden doen, In 'het hejig A-

d^r. H i'^^ï"'^"
mogten, gemerkt die plaats ruvmer was en«'*i«=»daar door den drang en verwerrine die in a/\aT 7 ,

' .«"vanAtha-
foude konnen worden ^rr^l„^r j f •^l^Y"':'" "merken voorvie , nafiu> cvn-

om het volk dTar v^n r 2^''°'"'^"' dog^^^*'''«>^deedwathykonde^^i'ik

dk k«k eerll- ;^n.r f
^f^^g^^" ^ande tïjd.datX'"

Sdl ' bewegen : maar het volk on-'

nietSdA """""r"
^'"^ ^^""^'^

' ' '"g-^^^l ^un verfoek

Mderln wiM ^ /y buyten de ftad gaan, en in het open veld ver-

Wne vTê d^^' ^"""r' ^°g' ''"V^™ wilden doen, dan

në kerken bT T a
belemmering in hunne gewo-

terda' was tT] '^"^ "^aftvolgenden T'inx-

iStvloTfjlrfS-
P/'" "'^^ ««^nieerder, en

-^C^Z onophoudelijker; ditveroorfaakte, dat

*i«dTn ;e?rnplf ^r^l'^y-"» gedrongen fiende , genoodfaakt

hunne v.r/J ^l''^*?
ft"""' l«en in die plaats

deeden F f •
'^"' voordeel fijne partyen hier mede

IX Tp"" rP?P"'™^^^^^'"'='i"''*'g«"' fullen wy aanftonds fien.

van haren
p'^'^ de Kerk van Alexandrien dus onder 'tbeleyd en toedoen

, beeon''^''^^^^
Kerk-voogd in een geruften en bloeijenden ftaat

^e'der na d'^
nieuw onweer op te komen , en de -wolken keerden

de Son d '^^l^^^ü- Qi'^ide oogen konnen eer het ligt verdragen van De Aria-

wevn'
' "P °'Jd en boosheyd den voorfpoed harer'vyanden. Niet

buren^7f"r
A"""'="' dat Athanafms t'Un^s fo geëerd, en^^^Ttjicn-ai lo geagt wierd , en dat de faak van de regtfinnigen alom fos™

{-OScrii
[Dd 3] voor-

«9 .
'

•-•''•-f-
? '*.4.<r. I.e.538. {!>) Epiph. adf. JriM. htrtf.

''F-iH: (c) .Athan.apol. ad drijf. p.m.
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voorfpoedig was, ^twclk hen nieuwe lagen tegens hem deed bedenken.
Tot dien eynde traden fy eerft (^d) in een onderhandeling met Vrjacius
en Valens, die fy bewogen, om hunne gedane herroeping te herroepen,
cn voor te geven, dat hen hunne gedane bekentenis en berouw door vree-

Kc fcr"

^^^'^ Keyfer Conftans was afgeparft. Vervolgens ftemden iy o-
ver-een fig by Conftant'ms aan te geven , dien fy op defe wijfe aanfpra-
ken : Wy hebben u , Sire , wel van den beginne af gefegd , hoewel
„ wy het geluk niet hadden van geloofd te worden , wat op het t'huys

5, roepen van t^thanafius te verwagten was j te weten , dat onfe par-

5, ty ftond ondermijnd en uytgeroeid te worden , gemerkt hy fig van tijd

3, tot tijd getoond heeft haren openbaren vyand te zijn , die hy als nog
3, niet nalaat in den ban te doen , en in de fchriften , die hy de gehee-
3, Ie wereld door verfpreyd, te beftrijden,fo dat by-na de gelieele wereld
3, met hem gemeenfchap houd j felfs zijn'er reeds eenige van onfe fyde
35 tot hem overgegaan, en van andere fiet men hetfelve dagelijks te ge-

„ moet. Ondertuflchen zijn wy van alle kanten verlaten y onfe faak

33 ftaat in gevaar van ten toon gefteld te worden , en niet alleen wy ,

33 maar fel6 uwe Majefteyt , om voor ketters verklaard , cn mogelijk j

33 om in den laagften en flimften rang derfelven , te weten , van die
33 derManicheen gefteld, te worden. Hervat derhalven uweregtsplegin-
3, gen tegen hen , en befcherm die geene, die u in waarheyt voor hun^
33 nen Keyfer erkennen.

Sfeuiebe. ,
^ '

^m dit niet fonder fchijnbare reden aan te dringen , ftel-

fchuidin- de men nieuwe befchuldi^ingen tegen hem op , en gafdie over aan den

brengen ^^f^"^ ^ weten
, dat hy fig de magt des Keyfers had aangema-

tigd^ doordien hy op eygener hand de Encania , of plegtigheden tot
het inwyen van de Groote kerk te Alexandrien gevierd had , welk im-
mers buyten byfondere order van den Keyfer niet mogt gedaan worden^
dat hy ook (ƒ) met den tyran Magnentius , die den Keyfer Conftans
in Vrankrijk had vermoord , fchriftelijke kennis gehouden , en fig alfo
tegen de Keyferlijke weerdigheyd opgefteld had ; om welk een fchijn
te geven, fy voorwendden een affchrift van fijnen brief te hebben. Dog
hier ontrent was niets anders waar , en daar was geen fchaduw van fui-
ken opgeven te grondveften , dan dat Magnentius fijne Gefanten

C onder welke twee Biflchoppen waren, Servatius Biflchop van Tongeren,
en Maximinus van Trier , en voorts twee uyt den Adel , de Graven

^l^^^^.Clemens QTiValens') m^^ic Conftantius gefonden had, die over Ale-
noegfaam.xandrien komende , van Athmajius , als zijnde regtfinnigc Biflchop-

ftr"tegen P^"' CU fijne oude en opregte vricnden
, vriendelijk waren onthaald,

hem op. welk egter met anders dan een daad van gemeene beleefdheyt en dank-
xuyen. baarheyt was ontrent die , welke fijne oude kennifTen waren , en hem ten

tijde van fijn balhngfcjiap openhertig ontfangen en onthaald hadden,
Egter, met tegenftaande hy ter felver tijd in het aangefigt van de ande-
re Afgefanten

,
en in de tegenwoordigheyd van verfcheyde groote Am-

iptcm^xsw^Conflantinus, de manier van doen van ophetern-
fligftebetuygdhadteverfoeijen^eninhet openbaar om den voorfpoed en
welftand van Conftantius bad , en niet tegenftaande hy naderhand den
Keyfer verfogt de waarheyt nauwkeurig te onderfoeken

, en aanbood
duyfend dooden te ftcrven , indien maar de minfte grond van iets fulks
tegen hem bewefen wierd (want , feyde hy , wat de opgegevene brie-
ven aangaat, hoe ligtelijk kan mijne, ja felfs des Keyfers hand worden
mgelchreven

, en ^ vervolgde hy , mijne fchrijvers fijn gereed , om
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meteede te beveftigen noyt fuiken brief gefien te hebbenden ik verfoek
aat de Geheym-fchrijvers van Magnent'ms onderfogt worden , ofoyt ful-
Ken bnef in hunne handen gekomen zy) : egter wierd dit genoegfaam
geoordeeld

, om den Keyfer tegens hem te verbitteren. Maar hier me-^'?
de niet vergenoegd, en niet anders foekende dan om hem door 'teen oftei^S
t ander middel aan kant te helpen {g) , ftelden fy een brief op als van ë^i'^^y^^H

^thanafms aan Conftantius gefchreven , waar in hy verlof verfogt , om
naar Italien te gaan , en aldaar eenige Kerkelijke faken te verrigten. Waarop aanftonds hem order van \ Hof toegefoiTden wierd door Montanus
een Hof-bediende

, waar door fijn reys niet alleen toegeftaan
, maar

bevel gegeven wierd, om hem op die reys al 'tgeen tot lijn gemak no-
dig was te doen hebben. Niet weynig was de goede man over fuiken
boodfchap ontfteld

:
egter gaf hy ^ gemerkt hebbende wat'er agterfchuyl-

, fontanus tot antwoord
, dat hy wel ten hoogften bereyd was op

^es Keyfers order derwaards te gaan , maar dat de brief hem met ee-
t>ood te vertrekken, maar enkelijk verlof gaf. Dit dan mislukkende
wendden fy het op een anderen boeg

, en befchuldigdcn hem van hard-
nekkigheyt en ongehoorfaamheyt aan de Keyferlijke order, doordien

l ^^1,^ ^^y^^^ "'^^ vertrokken. „ So fnedig is de
5,boosheyt,om haar voordeel te foeken^ en met alle winden te waaijeni

Al. Geen wonder was het^ dat het gemoed van dien ligt-eeloovi-
gen Vorft door fulke valfche en fnoode bedriegeryen tegen bithanafm/^'^l.

'

onrlteken wierd
:
maar hy vond raadlaam fijn misnoegen te verbergen noegen

tot dat hy de verdeeldheden van het Rijk vereffend had. Hy was toen ï*''

te Sirmium in Pannonien, alwaar hy op een foete en ftaat-kundige wij
fe Vetrannto, algemeen Bevelhebber over het voet-volk, die ontrent sir'.mde felve tijd met Ma^nenttus het purper aangenomen, en fig de regee-nng aangematigd had , ter neder fette , en tot hem deed overkomen

oveT
' ^'i^"\^"'^^k1agten tegen 'P/;öW, Biffchopvandieplaats^S^^rr

vlroor^M'^ff ^
onregtfinnige gevoelens. Defe Man was^eed f^Ti'"

drvan Sardir/^T^^^^
Vergadering te Milanen

.

en ftraks daar na in ^«^^^

Ch^Z -e t
Tweejarendaarna,gelijk Hilartus uytdrukkelijk fegd.woTW^at ,s,,n het jaar onfesHeeren.CCCXLIX,hadden de WeLfchê

tiitlchoppen.uyt verfcheyden Provinciën te famen gekomen zijnde, hem
nogmaals als een ketter veroordeeld , en van fijn Bifdom ontfet 3 maar
aoordien het volk t'famen geloopen en verdeeld was , had die uvt-

penlir ^T^f ^^^^ ^^'^ ^^^^ BiffchoVde'aidir

K V k
waren, een bequaame gelegentheyt op, die dan den beroepen,

'^eyier bewogen om over die faak een Synode te beroepen , welke

tC'^'^'-^^.^^^""^ Oofterfche Biflchoppen , alfo het Wellen

da^n ? ^ tyrannyc van CMagnentim fat. Het eerfte dat hier ee-jan wierd was een geloofs-belijdenis op te Hellen , die in fulke algemeene^lX

men
",?"^worpen wierd, dat beyde partyen defelve konden toeftem- bdijdcm*

is • n!ri' ,
(od2.n\^ van den H. Hilarius erkend en verklaard Sd/^'IS

. Defelve luydde aldus (O :

^

Tgelooven in eenenGod, den Almagtigen Vader, den Maker en Schep-

is ' en 7 ^^^1^'^' '"^^ '^^^'^ alhetgejlagte in hemelen of aardegenaamd

din -^J^j^^^^f^^ijijnen eenig-geboren Soon, onfen Heer -, 'door wien alle

ff^^^l^
rf^ hemelen op aarde yfienelyke en onjienlijke,gemaakt zj/n-, die het

oord en fvysheyt
, en het waaragttg Ligt en Leven is 3 die in defe laatfie

Hil "^T/
^' Fragm. col. 41 1. (/) Ext. ^v. Socr. lik 2. c.-.o. p.121. <r
de Synod, col. 338.
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iüden voor ons is menfchge'uüorden^ engeboren uyt een heylige Maagd; die ten

derden dage ityt den dooden verrefen , ten hemel gevaren is , en ter regter

hand des Vadersfit , en in het eynde der wereldwederkomenfal, om' de

levendige en doode teoordeelen , en een iegel^k te vergelden naarfijne wer-

ken -y
wiens koningkrijk geen eynde hebben fal^ maar duren tot in allé

eeuwigbeyt: want by ter regterhandfijns Vadersfitten fal , niet alleen

in deje , maar ook in de toekomende wereld. PVy geloove^t ook in den H.
Geeft 5 dat is , den TrooHer , dien onfen Heerfijne \^j)oftelen beloofd, en

7ia fijn hemelvaart nedergefonden heeft , om hen alles te leeren en indag-

tig te maken ^ door wien ook de herten der gener ^ die in hem op-egtelj^k

geloven , geheyligd worden,

Ewfaan
^^^^ voegdcn verfcheydene anathema's tegen die, welke feggen>

hangfei?" ^oovi uyt niets, ofuyteenig ander wefen, dan van God, is, ot dat

'er een tijd of eeuwe geweeft is , dat hy niet was 3 of dat hy , uyt Ma-
ria geworden is alleen naar Gods voorwetenfchap , en dat hy niet foude

geboren zijn van den Vader , met den Vader voor alle eeuwen geweeft

zijn 5 en dat alle dingen niet door hem fouden gemaakt zijn ^ of dat

het Goddelijk wefen uytgebreyd of ingetrokken is, en de Soon de uyt^

breyding van het Goddelijk wefen is ; of dat hy uyt Maria gebooren
zijnde , een bloot menfch wasj of dat hy God en menfch zijnde^
nogtans niet gebooren is > of die meenen foude ^ dat het AVoord
vleefch wordende, het Woord in vleefch foude veranderd zijn , ofdoor
die aanneming eenige verandering foude geleden hebben j of dat door
fijne kruycifmg fijne Godheyt eenige fwakheyt, verandering , of verderf
foude onderworpen zijn geweeft , of eenige vermindering of fcheyding
geleden hebben ^ of dat de Vader , Soon en H. Geeft maar een perfoon
zijn i of dat de H. Geeft niet de ongeboren God is; of dat hy een ge-
deelte van den Vader en den $oon is of dat die drie, drie Goden zijn*

Alle die iets van dat alles (fommige van die faken verklaarden fy naderj
fouden leeren, vervloekten fy, en fncedenfe van de Algemeene Kerk af.

dicPhoti- XI'I. Defe du's opgeftelde belijdenis wierd ^Pto/z/ï/j" , om te onderte-
nus niet wil kenen, voorgehouden i dog hy weygerde fulks : weshalven (/é} hy we-

derom afgefet, en Germinius in fijn plaats gefteld wierd: dog beloof-
waaromhy den hem naderhand, wanneer hy fijne gevoelens intrekken en het opgefteld
word afge- Geloofs-formulier ondertekenen wilde^ te herftelleni maar hy floeg hetfel^

ve nogmaals af: en doordien hy een fchrander verftand en een gladde
dk! fijne tong had

,
beriep hy fig op den Keyfer , en daagde fijne partyen , om met

rSrd ^^"^'^^"^ faakte betwiften. De Keyfer ftond fijn verfoek toe, gaf

Xmft * Bafilms, BifTchop van Ancyra, laft om tegen hem te fiotwiften, ftel-

S'^V'fer^^ ^^^^^^^JP^^^ ^
Marceüinus, T)atianus ^ en eenige andere uyt den rang

tefintms"*^^^
Raadsheercu, om als Rigters toe te fien^ dat alles tuflchen hen met

tea. order toeging , en belaftte dat'cr openbare Schrijvers fouden tegenwoor-
dige zijn , om alles, fo als het voorquam , aan te tekenen. Ten eynde
van de wederfijdfe betwifting wierden de aantekeningen in drie verfchey-
den affchriften verfegeld , waar van het eene wierd gegeven aan den Key-
fer , een tweede gelaten by den Regter , en het derde bleef by BafUiits

felfs. De uytftag hier van was ^ dat Thotinus overwonnen
, uyt het

veld geflagen, en niet lang daar na gebannen wierd. Sijn tijd, geduu*
rende fijne verbanning, befteedde hy in 'tfchrijven van Boeken tegen het
algemeen en regtfinnig Geloof Defe Vergadering wierd te Sirmium

ge-

co Socr,ihid.pag.\i'^, Soz^ontJib. ^'^^p^C.pag.^^-^. f^ideEpfh.adv.Phpt.h^erefiTlt'



VIII.Afdeel. den H. A T H A N A S I U S. 217
gehouden

, 's jaars na dat Sergim en Niq^riniamu Burgermeefters geweeft De uytflag
waren, dat is, in 't jaar onfes Heeren CCCLI, geHjk Socrates ^xi So-'^''
zomenus rond uyt feggenf/), hoewel fy beyde dus fprekende, tuffchen De tijd vaa
aeie, en eenigen tijd later aldaar gehoudene Synode geen onderfchevd '^'^^'^ ^'^'g^^'

maken gemerkt fy wonderlijk misdaan m het noemen van eenige daarsSm
geweelt zijnde Biflchoppen, en in het getal van de formulieren die daar ^«^'i om-
zijn goed gekeurd, doordien fy van drie derfelven gewag maken, daar'er*^*'^"^^'
nogtans te dier tijd maar een aan 't ligt quam. Uyt hunne misflae is ee-
Iprooten een andere, die niet kleynder is , dat Baronius {m) defe Syno-
de te Sirmium niet dan fes jaren na die tijd fteld , daar nogtans die Verl
gadenngjbuyten alle bedenken^ gehouden is op den eerft-gemelden tijd"
byfonder als wy onfe gedagten laten gaan over de faken aldaar verban!
cleld, dat de Keyfer te dier tijd lig aldaar ophield, en nog nader over de
jaar-ti^, die van Socrates gefteld word, (die in het aantekenen van de
jaren der Burgermeefters doorgaans vry net is ) OndertufTchen moet men
ook weten, dat het geen van de minfte misflagen van Socrates in defe
laak is

,
dat hy de Geloofs-belijdenis

, die wy hebben voorgefteld, wil
gemaakt tc zijn van Oï/^ra/x, BifTchop van Arethufa , daar nogtans hec
Geloofs-formuher van hem opgefteld, fekerlijk niet dan tenm.nftenagt
jaren later gemaakt en aangenomen is : waar van ter behoorlijker tijd
en plaats nader. ^ ^

XIII. Wanneer nu alles te Sirmium in ruftgebragt, ^nVetramioMotQon^^r^l
iijn phgt overgehaald was, had Conftantius de handen ruym om tegen ''"^^'^'^'^

Magnentius op te trekken, gelijk hy ook deed: daar waren reeds eeni-Z'T,;
ge fchermutfelen voorgegaan, maar nu waren de geheele legers bevder "usf
fijds opgetogen, en quamen malkanderen te gemoet in het vlakke veld
van Murfa, een ftad in Pannonien, alwaar een heet gevent voorviel
waar in Magnentms leger t'eenemaal verflagen, en hy fölfs |enoodfaakt <iie gcfla:

Vrli.'^''^
^""^ vlugten, tot dat hy ten laatften fig felfs in

^^'^

Ie mSen r^V'r.. ^'f'"'''''!
^ gevegt^derven- Con«a„-

tenXfT HU?^ ^
^^^^-fl^g in een kerk buy-

£nde nfem/nH K ï S^^^g^"^^ Martelaren aldaar was opgeregt , hcllTj^rbende memand by hern dan Fak.s, BilTchop van die ftadfvan welken
'

aen Keyler meer werk maakte dan van alle andere Biflbhoppen van de
Ariaanfche party. Het fal. denk ik, niet onaangenaam zijn, dat ik
aantekene

,
hoe loos defe BifTchop den Keyfer alhier bedroog. Hy had

fr^ i^,^^^^/^'
hy voor de aankomft van des Keyfers boden be-

n
''^^ veld-flag: hier door bragt hy den Key-

blL '^T'^'''''^
^"^'^h^" forgen en vreefen was, de

fer H UA^ ^1," een volkomen overwinning. Wanneer nu de Key-

fien r ^ rlr ,
^^^^ ^^-i^^"? fpoedig had overgebragt, begeerde te

die p 1
^ ^^/ê'^x, dat hem fulks geboodfchapt was door een Engel, .

welk T^" ^^^"^^^^ '^^^^ bedrog,

fiantLu^^^^
fijn oogmerk, hem geen kleyn aanfien en agting by Cw/-

overwin
^^^^ meermaals opentlijk pleeg te feggen , die

de verd "^"l
"^^^ ^^^^ ^^^^ ^" dapperheyt van lljnleo;er, maar door

en def
yalejis bekomen te hebben. Defe flag gefchiedde, Wanneer

T^nrc!
°^^^winning wierd bekomen^ gelijk de jaar-rekening vandefj.^ge-

fen CCr^^^^^^
uytdrukkelijk mede brengt« , i'n het jaar onfes Hee/^''^'

^>'-

CCri m ^^^^^^ Baronius onvoorfigtig wil , in het jaar
^^Llll: want in dat jaar is welj gehjk ons de gemelde regifters

.
c. 29 ƒ7, 121. Soz.om. ibid p. 542. (w) Ad finn. 3 57. (») Sulpit. Sever, lih.i,

^- Mi.
{P) Idnt.FafiXonfl.p.'^'i.
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aanwijfen ,
Magnentius geftorven , en 't fchijnt dat Baronius de tijd dus

fteld 5 om dat hy , hoewel t^onregt , meend ^ dat Magnentius in een

en 't felve jaar verflagen is, en fijn leven geëyndigt heeft.

Negende Afdeeling.

Van tyithanajius bedrijf federt de dood van Julius ^ tot de ver-

banning van Liberius toe.

INHOUD.
7)e Arianen fieken den Taus Liberius aan hun Jijde te krygen. Een

brief, die men voorgeeft van hun gefchreven te zijn. *T>e Keyjergeeft

bevel om tegen Athanafius te tekenen. Liberius neemt fig die faak by

Conftantius aan. Een V?rgadering van Bijfchopfen te Arles , waar
in de regtfinnigen te kort jchooten. De Roomfche Afgefondenen word

tot het ondertekenen tegen Athanafius bewogen» Een tweede Synode

gehouden te Milanen. Het voorfel van Eufebius ^ BiJ^chop van Ver-

celles ^ aan die Synode. Conftantius dreygd de regt/innige Bifichop"

fen. Sy geven daar op een vryborjiig antwoord. Dionyfius
, Bif

Jcbop van Milanen , herroeptfijne ondertekening. Verfcheyden regt'

Jimnge Bifchofpen worden gebannen. Liberius word ontboden van
den Keyfer-y hy weygerd te komen-, word naarMihnengevoerd , daar

hy den Keyfer vry uyt en onbefchroomd aanjpreekt. IFit tujfchen hem
en Conftantius over Athanafius en ^t geen hem raakte ge[prooken is^

word breed opgehaald. Liberius woragebajinen naar Bereën in Thra-
cien. Hy wil de gefchenken ^ hem door den Keyfer tot Jïjn onderhoud
toegejbnden . niet ontfangen.

Arianen L ^^Onftantius het gedreygde gevaar ontkomen, en op fijn over-

E^rAthaf C winning van CMagnentius moedig , vond nu tijd om de faak

oafios,
' van Athanafius te onderfoeken, en ten eynde te brengen

Het was niet lang geleden, dat de Arianen gepoogd hadden de Wefter-

fche BifTchoppen tot het toeftemmen van ^Athanafius veroordeeling te

bewegen j waar toe fy byfonderlijk Julius , Bifix;hop van Romen, fog-

ten over te halen , dog , als defc Julius , Athanafius getrouwe vriend

,

onlangs overleden , en Liberius in fijn plaats gekoren was , maakten fy

figfelven de hoop van by hem meer dan by fijn Voorfaat te fullen kon-
föcken Li- nen vorderen. Sy gaven fig derhalven by hem aan^ mede-brengende

hunHdew^^"
brief, in welke dat geene, waar mede befchuldigd wierd,

krijgen.^ te vinden was(^)i waar op Liberius eenige Biflchoppcn vergaderde,
hen die brief bekend maakte, en op de felve tijd een brief van vijf-en-

WatLibc- feventig Egyptifche Biflchoppen, alle voor Athanafius ondertekend,
nusdecd.

^f,|-f^ngen hebbende, den Oofterfchen Bififchoppen tot antwoord toe-

fond , Dat hy de ingebragte befchuldigingen niet gelooven konde j en

het onredelijk fcheen , hem ^ dien het meerder gedeelte van BifTchoppen

fien brief had vrygefproken , te veroordeelen. Daar is wel fuiken brief van hem?
daat on- men Wil , eefchreven (en feker defelve is oud genoeg , als zi inde buy-

aennaam. ten twijfel gelchrcven ontrent aie tijd, waar m hy hen verfekerd, dat

hy

('*) 'Eï"'' T«TOK "X" T ohitiv clf^vji fif jUovcv Kov^diTiop TTift^acn^g dha-^miioi. dvrw Tr^o?'^'

y/v«To , Tr> TV'x,>iv ivi-yKÏiv jM£Tpi«f » ^w^^ivrt, Zoftm. lib. i .p. 70 1. {b) Epift* Ltber.

Copjft.Condl.Tom.z.p.y^'^. (c) Jp.HtUr.infragm.col.^i^.
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wLTden'l'Jrn
door W>.^m figfelven tot Romen te verant-

vnnH
^''^«"yt%teni en dat hy.als'er niets op volgde J op de begeerte

lks rJ^7 "^^^^''J^ gemeenfchap afgefneden had. Maar Baro-»m (d) bewijft met veel omflags. dat defelve een valfchen, en van deArianen op fijnen naam uytgegeven brief is , en hv heeft mi^n/onT
deels geen ongelijk, gemerkt Lt^eker is, dat eenige^a en naiune bevordering tot denRoomfchen ftoel, ên defeeSiS
dTent^tdr r'^'^fV ^''J'^ Heydenfche hiftorie-fc^rfJi" vf^dien t,jd (,) ons verfekerd, door geen middelen , van den Keyfer gebmyktkonde bewogen worden, om deffelfs affettmg te ondertek^enerTJfe!Kerhjk de aanmerking over het eynde van dien brief ( die fo veel vanJmx meenmg verfchdd als het ligt vande duyfternl,) too^d onsï-"wederfprekelijk

,
dat defelve van een andere hand gefchreven is

ren r~l-?r« °r'?'"" rf,'^'"''"*
""édelen niet konnende vorde- Conft,„.

ly lagen opkomen, fo't moeeliik was, te onttra^jn r i/,. r

flondsc/r.W.WBifrchyvan CaV'ar^^^^^^

het w!/ r'
'=''°PPen •

en by defelve eenige wevnLe uvt"'""

nader onderf/ekenTude konden ^tfJSt Zktf '%'^^^"°^rTt
der en manier v,n

'^"""en ly in teerlt malkanderen over de or-kendur

verfoêt dirf/r ï lt^^""^ 1'^ ^ ^e eene fijde wierd '"'-^eM

van di a'ndere wf1 ^T'^'" ^thanaj^us mogten voornemen , en"'"^™'

k n handelen móeft ^T/Sf^g^" ' ^at men eerft van de Geloofs ftuk-

deelen vonr '
verkeerd werk was over den man te oor-

fevden l ^'^^ kennis genomen had = doe fv waren .

5ï"L°r;tdH "'"^
'"^n^'*'^^'

Oofterfchel2h:;peü
de Ariaanfche Ie

^°°>-geflagen
, in te willigen , mids dat fy ook

en onde £nd i T^'"
veroordeelen foudeh. Dit wierd toegeftaan ,

""g gelnn^^ ^^'"'"r^,^'^??^'^
' ^^""^^^ '^^ Synodale vergade-

feydef&H ,-v7h f^t' m J "^^"^ ^»"hang waren
, en

dat fe teeen™^ 'j '''^'''^"'''f^"^''"
^^'«-^n iet te konnen veroordeelen, eri

men mJ'Th ^"'^^''^ « doen hadden , dan vaft te (tellen , dat

den fv alle/ S*^" gemeenfchap houden moeft. Vervolgens dee- Tot ha te-

gen , tot IVr"""
vetgoede en harde woorden , de andere te bewe-^!°=°«-

van Caoua 1^ ^^f'^'>^
yincentks felfs. den bedaagden BifTchopSuslord

een der afgefondenen van den Roomfchen Biflchop Cuvt^'°™""'»

id) L'^e 2j Wiens

S'«'«- '^'"^H. M-O-^- W ^mm. M^ull. tó.ip. {f)Sulp.W /„; f" '
^P'fl- "'> fr- 'Pifi- ^<rx. sjp.

5J5
• W y^de EpiftaUc lih. & Ut. cit. cr jithan. apal. ai Conjl jr
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gcns andere wiens naam hy reeds lang te voren in het Concilie van Nrceen was te-

Zilt'
genwoordig geweeft) overhaalden^ om het vonnis tegen v^'^/j^ö/^/^/^j' te

uytgêno- ondertekenen , wiens voorbeeld de meefte Wefterfche Biflchoppen, al-

men ecni- daar tegenwoordig zijnde , navolgden : eenige Weynige egter bleven
ftandvaftig , en lieten fig door geene beloften of bedreygmgen verfetten,
onder welke

,
BifTchop van Trier,een was, die ook om fijne on-

gemeene ftandvaftigheyt in ballingfchap verfonden wierd.
lïl. Liberius , om defen loop te fteuyten , liet ernftig by den Key-

fer verfoekcn
, dat dog de uytfpraak van de geheele faak mogt verfcho-

ven worden op een andere Synode j die vervolgens ook befchreven wierd,

ae"nfeMr
Vergaderen te Milanen , werwaards Conflantius tegenwoordig

lanen. gcweken was. Hier quamen , feyd mijnen Schrijver (/) , meer dan drie

liondert Biflchoppen t'famen , waar van de meefte waren uyt de Wefter-

Biflihr'''
^^^^ provinciën des Rijks. Maar dat getal is te groot, en kan niet ligt

pin'daT worden aangenomen > en daarom meend feker geleerd man , dat in de
quamen, affchriften qualijk gefchreven , en drie hondert in plaats van dertig ge-

fteld is, welk niet fonder waarfchijnlijkheyt is, gemerkt'er juyft dertig

den Synodalen brief hebben ondertekend {k). Egter kan ik niet anders
denken , of daar moeten'er meer tot een vergadering over fuiken gewig-
tigen faak, en daar de Keyfer felfs tegenwoordig was, verfchenen zijn,
hoewel het wefen kan

,
dateer, behalven die, welke niet wilden tekenen,

ten tijde van de ondertekening niet meer dan dertig by malkanderen wa-

ibiusvford
.
^^^waards quamen ook over Eufebius Biflchop van Verfelles ,

vcrifogt Lucifer van Calaris in Sardinien, en fommige andere op den naam van
e.f.v. Komen , die aldaar tien dagen bleven , eer fy in de Vergadering qua-

men. Ondertuflchen had de Synode Ctiftomius en Germïnitis met een
brief (/) , gefonden aan Eufebius , om hem te verwittigen , hoe feer fy
na den vreede en eendragt der kerken verlangden ^ en hoe nodig het tot
dien eynde was , dat hy gemeenfchap met hunne vergadering hield , eii

toeftemde *t geen byna van de geheele wereld van den kerkfchendigen
(fo bcnaamden fy hem) Athanajius , was uytgefproken. Eufebius in de
Synode komende {m)^ wierd verfogt tegen Athanajius te tekenen : maar
hy gaf aanftonds tot antwoord^ Dat hy en de fijne eerft van fijn regtfinnig-
heyt ofonregtfinnigheyt moeften verfekerd zijn^en dat hy klaarlijk merkte,
dat'er mannen, met de Ariaanfche kettery befmet, tegenwoordig waren.

Merkelijke Dit gcfegd hebbende, bragt hy het Niceens geloof voorden dag, en be-

hcyc iifva-^^^^^^ ' Geloofs-form aannamen en ondertekenden, alles

lens, wat fy begeerden te fullen doen. Aanftonds vatte "Dionyfius , Biflchop
van Milanen, het papier op, en wilde beginnen te tekenen , maar Va-
lens, Biflchop van Murfa, dat merkende, rukte hem de pen en't pa-
pier uyt de hand

, feggende , dat fulks geenfins moeft worden toegela-
ten. Hier over vielen hevige woorden van de eene party tegen de an-

C waar O- dete, 'twelk aanftonds ter ooren van het volk quam , dat daar over niet

vüik^mis-
bedroefd als t'onvreden en toornig was, fo dat de hoofden van die

noegdwa'sjP^ï"ty) "ytwcrkingeu van des volks misnoegen niet dervende afwagten,
goed vonden hunne vergadering (die tot nog in de kerk gehouden was)
naar het Paleys te verplaatfen , alwaar fy met grooter authoritcyt fouden
konnen gebieden , en buyten het bereyk zijn van de woede en raferny

ftanSus°°'
volks. Hier nu quam Conflantius felfs (n) als Regter en beftierder

Qtius,
^ ^^^^ toonde fig vry eenfijdig : want fo dra hy merkte ^ dat A-

thatia-

O) Secr.ny.
p. 130. Soz.onJ. Uk 4. c. 9. 547. {kj Ext. ap. Baron, ad 4nrt\

555. num.ii, iii^^ „f^^^ ^ (m)HiUr. lih. ad Confi. col. 3o<. («) Athan.adSo-
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thmajius befchuldigers te kort fchooten, en begonden verlegen te wor-
aen, Iprak hy'er tufTchen in, en qiiam hen te hulp^ ja, wanneer "Fau^
'^nus, /.^/a>r en andere regtfinnigeBifTchoppen op het voortbrengen van
getuygen aandrongen, en oordeelden dat Vr/acius znValens , die reeds

r^'u ^"ff betuyginge hunne befchuldiging tegen .^rW-
hadden in den hals gehaald , nu niet wederom als behoorlijke ee-tuygen in de felve faak konden worden toegelaten , rees hy op en fevde •

J^k Jelfs heb hen Athanajms hooren befchtddigen
, geef op mm woordhun getuygems geloof. Dog de regtfinnigcn gaven
, hoewel met alle fe. waar op

oigneyt, den Keylertot antwoord, Dat men over de faak
/«X a daar n>et konde oordeelen

, gemerkt de befchuldigde party
, omaTi'oi^i

haarfelvcn te verantwoorden , met tegenwoordig was ; dat men hier niet
oordeelde over een burgerlijke faak, alwaar het enkel woord van den •

K-eyfer wel foude konnen gelden, maar over de faak van een Biflchon
daar in men ontrent den beklager en beklaagden moeft onfijdig en reet
doorgaan; dat t geen fijne Majefteytinbragt, niet anders dan van hoorSi
feggen was, en hy uyt dien hoofde ook geloven moeft 'tgeen tot voor-^^X v^n MmaJius wierd ingebragt

, maar dat fy, in geval hy henniet
wilde geloven en nogtans geloofflaan aan 't geen andere feyden , overvloe-

ft'v'u
"^^^"^^'^ «lenken dat die befchuldigmgeA t^z^nJthan^

gehaaid
'

^""^ Majefteyt genoegen te geven , wierden op-

IV. Defe antwoord deed den Keyfer wel fwijgen, maar het fpeet Conflan;hem niet weymg, dat hy dus was tegen gefproken; derhalven befloot i"»»
hy., t geen hem aan regt ontbrak, door geweld voort te fetten en

"""'""^

nam voor de regtfinnige Biffchoppen te bannen. ^/A««^>/naar fijne"""-

gekeurd, dat dan defelve op de hoogde magt en 't gefag des Keyfers WeflTnde
mogt fteunen en fo fe niet aangenaam was , dat als dan deopko-^Z.
den oL

Keyfer mogt worden te laft gelegd, en te ligter lo,^^:^'
z^nd?^""''"!."" ' '^^"^ "^^^^ ^ee^l^"g (^Catechumenus)

tóen '^'"''^^1^^'''^^'^^ ^" ^e^e^fte kennis van de verborgent-

in d^ ^ 'i

g^"oeg bedreven te zijn. Maar fo dra defelve

ConL. .^P^"^1.V^
gelefen wierd, had'er al het volk een afkeer van.

die hv
'"'^^^y^s o"tt)ood de regtfmnige BifTchoppen by hcm(p) , Conri^n-

met de "^l"'^'^'
^^^1 het befluyt van de Synode te ondertekenen en ""^ '''''^^

voorfter Ff communiceeren. Wanneer nu defelve op fuiken

order
'^^^^^^^^^ bonden , en feyden, dat fulks niet volgens Kerken-

£een ik Y?^
^^^^^ woorden te gemoetj Laat het

van S\r^
^^^^^^^y «"^ Kerken-order zijn , want fo zyn de BijTchopfen

u of ^^r Y'^^^ ^^^^ beveelen aan te fien , en derhalven onderwerp

eoed pf ir u
^^^-ft^^^^ ballingfchap verfonden worden. Dit deed de Word

nr.
?^^^"^"oppen nog meer verbaafd zijn, en hunne handen ten hemel

het r^"i ^^y^^" h^"^
g^^^i^ "^^^ onbefchroomd hertcgi^K.

geen hen daar van dagt. Sy fielden hem voor: „Dat het Rijk niet

(O Suln Cr; [ ^ 3 ] 3jfijnS^
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55 fijns, maar Godes was, van wien hy hetfelvehad ontfaiigen, en dien

3,hy niet behoorde te tergen, om hetfelve hem weder af te nemen

>

^jbragtcn hem te binnen den dag des oordeels, en riedden hem de Kerke
„geen geweld aan te doen, de wereldlijke magt den naam van Kerke-

55 Ijjke orders niet te geven , of het Ariaans gevoelen in de Kerk in te

35 voeren: hier op wierd de Keyfer toornig, trok met veel verwoed-
heyt en dreyging fijn degen, en gebood verfcheyden van hen te ban-

Sommige nen, met namen Ettfebhts ^ Biffchop van Vercelles, naar Scbytopolisj

^efwor- ^^^^f^^ van Calaris naar Paleftina, alwaar hy in het vijfde jaar van fijn

den geban- ballingfchap ftierf, en Taulinus van Trier naar Phrygien , alwaar hy in
nen. 't vijfde jaar van fijn ballingfchap insgelijks ftierf.

Liberius V. Maar dit alles fcheen hen niet genoeg, fo lang de Paus Lïberius
"^^^ overgehaald , of uyt het fpel gefet was. Tot dien eynde fond Con-

fchap en ga-
jianüus{q\ fonder uytftel, Eufebïus den gefnedenen, fijnen Kamerling,

venvcrfogtmet brieven en gefchenken naar Romen aan Liberius dien defe Eufe-

Efiustc ^^^'-^ des Keyfers raad en bevel bekend maakte, en hem vriendelijk by
tekenen, de hand nemende, wees op de vereeringen: die, feyde hy, zijn alle tot

uwen dienft, indien gy des Keyfers wil involgdj maar de Biflchop fag
dog ver- daar edelmoedig van af, en feyde hemj „Niet te konnen toeftemmen
2^*^*

5,10 het veroordeelen van Athanafius een Man^ die door meer danee-
^5 ne Synodale uytfpraak , van al \ geen daar hy mede betigt was j vry-

,5 gefproken , en van de Kerk van Romen wel onthaald , en in vreede
„vertrokken was-, dat het vreemd foude zijn, hem^ dienfy, alshyby
„hen tegenwoordig was, vriendelijk bejegenden, en betuygden met
33 hen eens-gefint te zijn , fo dra hy vertrokken was, te verwerpen en
3, te veroordeelen ^ immers dat de Kerk fuiken order nog gewoonte niet

„hadidi^t, fo de Keyfer fig aan de vreede der Kerke liet gelegen zijn,

„ en wilde dat \ geen voor Athanafius gefchreven was foude gefmoord
„en uytgefchrabt worden, het insgelijks behoorlijk was, dat 't geen te-

lgen hem gefchreven was, wierd doorgeftreken , en dat'er fuiken Syno-
3, de gehouden wierd ^ daar nog de Keyfer , nog eenige fijner groote

35 Staats-dienaren , om het felve te regeeren en een fchroom aan te jagen,
„tegenwoordig waren , maar daar niets dan de vreefe Gods en de Apo-
3,ftolifche inftelling plaats hadde, om voor eerft de Geloofs-form , die

3, in de groote Vergadering te Nicea was vaftgefteld, te beveftigen', en
„de Voorftanders van het Arianisdom te veroordeelen, en dat gedaan
„zijnde , de faak van Athanafius ^ en die hem tegen zijn5 te wikken , en
3, na rijpe overweging af te doeuj fo, feyde hy^ deeden de Ouden, en
„dat befchcyd meugt gy den Keyfer brengen. De Kamerhng, fiende
dat de Biflchop met alleen niet wilde tekenen, maar met het geen hy
kettery noemde, hardnekkig befmet was , borft in hooge woorden en
fware bedreygingen uyt, en de gefchenken opgenomen hebbende, ging
ter deure uyt, en bragt defelve in de kerk van St. Teter, en ftelde Ie

aldaar op den altaar j 't welk Liberius fo dra niet verftond, of gaf
den Kofter fcherpe bevelen , om de geofferde gave buyten de kerk-deur

hathem^*"'^^
vvcrpen. Dit verbitterde de Kamerling te meer: dies hy, t'huys ge-

naarS- komen zijnde, van dit alles den Keyfer geen aangenaam verhaal deed>
nen halen, die daar op vcrfchcyden groote Bedienden van het Hof naar Romen

fond j welke hy een brief mede gaf aan Leontius (r) , Bevelhebber al-

daar, hem belaftende, Ltberius , 't zy door gemakkelijke middelen of
door geweld, fonder uytftel ten Hoof te fenden: waarop Liberius mcC
fterke wagt befct, en ten laatften by nagt naar Milanen gevoerd wierd,

ai-
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!S Ix^hf'" r^^'f' lïu'^
"Dat hy foude welo^rby

te v.n „7." L" ^^"t^"^" « vervolgen, eniljn werk niet maak- "eW

ifeve" ^? n^' 'V' ^"^^ Dat hy voor hemfelven^^r''*

"denken i ft T'^^^W'" ^"^''^"^ Dat hy hem te be-?-k,.„denken gaf hoe onbetamelijk het was te ftrijden tegen d.en die hem„Keyfer gemaakt had. en dat hy fekerlijk bevinden foude hardu^Z
»deverffenen tegen denfrikkei te ftooten; Dat hy gekomen was m^et«verwagt.ng van gebannen te worden, eer dat'er kfs iets tegen hemln-„gebragt wierd, en dat alfo foude bUjken, dat de andere fuiken lot ont

;:valfheV? ""^ ' bedrog, en

'JtlfrR^^'u'
ï^*^^"^»""- handen een byfonder verhaal, van 't geener tuffchen hen beyde te Romen in een ondcrhnggefprek voorviel, ge-trokken uyt de hondelmgen, fo als fe in de Key&l.Jke Raad-kamfrdaar d.e reden-wiffehng gehouden wierd, opgefteld wierden. Daaï

^i''^'-"^^ EuM'u, de Kamerling

flKnX'n ^'''T H« kortbegnjp vandefeffamei'S vTtA V maar het word volkomen opge-

efvan !/2lr'r^'l'-^'r''^, voornamehjk op delaaK van Athanafms fiet, hier fullen invoegen •

fe ftaT.',^^ Vkk" ^'1 CW^^cn, en Biflchopvanon-fSam™-

„J } ' goedgevonden u te ontbieden en te verma-fp-kt'f-„nen van de gemeenfchap met de vuyle en godloofe faak van Athana
af te ftaan, een faak daar in de gehlele wereld, die hfm doo;'""''

„ Synodale uytfpraak van alle Kerkelijke gemeynfchap heeft uvtgefloo

"KerkHnk 71' K l"
' 5 ' " "yi^aken en vonniZover„Kerkelijke faken behoorden met alle mogel jke biUijkheyt enonfiidlf

:: vonnTs1 ge' Kerken-order, het

„deelen, voor ^fZul T'r
^^"^ "'^'"^"d veroor-

reld heWf rLc r
°"derfogt is. Gonst. De geheele we-

m ar vnirnlV'
"j"' goddeloofe faak geoordeeld, dog defe foekt„maar, volgens fijn gewoonte, tijd te fpillen, en dat in len wind te

reenrn,„ir '
'.^ "

.
^^''^en geveld . hebben felfs niet

eern.r,^ f"
^ gedaan was, maar fchreven fo uyt een ydele

r,3n °n
vrees of om het misnoegen van uwMajefteyt te ont-

L « . ;
" ^ ' Wat eer

, wat vreefe , wat misnoegen meend gy i

uwe a.n'i
""^«"edie, welke niet uyt liefde voor de eere Gods, maat

hoL^ l?,^if
^" ^"'^^ *gf^"de. hem dien fe nog gefien nog ge-

ftenen frhflV
^""SydeeWen. Een faak, waar voorMlc ware fihri-

en fs hl^U ^
l '7- de Synode van Tyrus ?

..den v.^ "'f
gehoord, en geoordeeld door alle de Kerk-voog-

„ fijne teln"
*^!,y\"'jk ? L • B E R. Neen , Sh-e . hy wierd nooit in

„Veread? ^
L 'S^y^ gevonnifd en veroordeeld: want die in die

„ nis over
veroordeeld hebben, velden dat onregtveerdig von-

„ Synode v 'm* vertrokken was. [E u s e b i u s. In de

«nieen Gd*"f
""^"^ overtuygd een vyand van het alge-

53 maar v' f ^''"'-i ' » ^ r. Want daar waren'er in der daad

jjde O
' S^^eeft, die fijn faak onderfogt hebben ; te weten, die van

> verige naar Mareotis waren afgefonden . om eenige befchuldigin-

(') Lü -

'V/",'''- (O i'*-ï <--i«.».9i. (*) N^citqmiSAivtUitrithieEH-
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3, gen tegen hem op te foeken , in te brengen , en andere te verfinncn

:

35 twee van die vijf zijn reeds doodi te weten, Jheognis en Theodorus

j

33de drie andere, CMaris , Valens en Vrfacms, leven nog^ dog zijn

3, even daarom in de Synode van Sardica veroordeeld, en hebben na-

33 derhand in een Synode hunne vcrfoek-fchriften ingeleverd , by welke

3,fy om vergiffenis baden over ^t geen fy in Mareotis valfchelijk en be-.

33dektelijk tegen Athanafms hadden opgefteld^ welk hun verfoek wy
33 hier tegenwoordig by ons hebben. EnnUj mijn Heer, oordeel, wien

5, wy liever moeten gelooven j en met wien gemeenfchap houden ? met

3, die 3 welke eerft Cdthanafius veroordeelen j en daar na , over 't geen

3, fy gedaan hebben , om vergiffenis bidden ? of met die , welke defelve

5, over fuiken wanfchikkelijken wijfe van doen naderhand veroordeeld

„hebben? Epictetus. ^t Is^ Sire, niet om het Geloof, of om de

33 Kerkelijke regts-plegingen voor tc ftaan , dat Liberius thans fuiken

5, ophef maakt , maar om by de Raads-heeren te Romen te konnen roe-

5, men , dat hy den Keyfer te fterk geweeft is , en hem overmogt heeft.

3, C O N s T. Hoe grooten gedeelte van de wereld, Liberius, beeld gV

33 u felven in te zijn, dat gy alleen een vuyl en godloos menfch derft

33Voorftaan ^ en daar door den vreede van het geheele Roomfche Rijk

„ ftooren ? L i b e r. Al ftond ik in defe faak alleen ^ het Ware Geloof
,3foude egter daar door niet benadeeld worden ; daar is eens een tijd ge-

33 weeft , dat'er maar drie gevonden wierden j die 't gebod des Konings
„derfden tegenfpreeken. Euseb. Wat? maakt gy van onfen Keyfer

3, eenen tweeden Nebucadnezar ? L i b e r. Neen , ik doe niet : maar

3, gy veroordeeld onbedagtelijk een man , dien wy nog niet hebben ge-

3,oordeeld. Ik verfoek niet anders ^ dan dat voor eerft het Niceens

33 Geloof door een ondertekening van allen beveftigd worde j daar na j

33 dat onfe broederen, die gebannen zijn, te rug geroepen, en in hun-

3,ne plaatfen gefteld worden j en indien alsdan blijkt, dat die nu fo veel

3, opfchudding maken, het Apoftolifch Geloof omhelfen, laat'er dan een

33 Synode te Alexandrien belegd worden , en aldaar befchuldigers en be-

„fchuldigdej en beyderlijds voorfpraken tegenwoordig zijn, om alles

33 rijpelijk overwogen hebbende ,
eenparig over de geheele faak te oor-

jjdeelen. Epictet. De Lands-beurs foude niet genoeg zijn, om
3,fo veele Biffchoppen derwaards over te voeren. L i b e r. So veel dat

3, aangaat j Kerkelijke faken hebben de hulp en beurs van het land niet

„van noden : want elke Kerk kan ligtelijk op haar cygen koften haren

3, Biffchop over zee derwaards brengen. Gonst. Het geen reeds af-

3, gedaan is, kan niet herdaan worden, en de meerderheyt van ftemmen
3) moet immers by Biffchoppen gelden. Gy zijt de eenige, die met dien
„godloofen man vriendfchap houd. L i b e r. Sire, ik heb nooit ge-

„hoord, dat een Regter iemand, die reeds befchuldigd is, met den

3, naam van godloosheyt befwaard, wanneer defelve tot fijns felfs ver-

33 antwoording niet tegenwoordig is, alfo dat fekerlijkeenagterdogt ver-

33 oorfaakt , dat defelve tegen hem een byfondere wrok en. vyandfchap

33 heeft. C O >3 s T. Hy heeft alle menfchen in 't gemeen , maar nie-

33 mand meer dan my, verongelijkt: want hy, niet te vreeden zijnde

3, met de dood van mijn oudften broeder , heeft niet opgehouden Conftans ,

33 zaliger gedagtenis, tot vyandfchap tegen my op te ftoken, welk fer

ajkerlijk niet anders dan quade gevolgen had konnen hebben, ten ware

53 mijne onverwinnelijke langkmoedigheyt en goedertiercntheyt die drift

53 van hem , die dat quaad ftookte , en die daar toe aangeftookt wierd
3,gefteuyt had: en daarom ik rekene geene overwinning fo groot, felfs

niet.
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»niet. die ik over CMagnentius en Sylvanus bevogten heb, als dat ik
«aelen Mtnpfahgen menfch uyt alle Kerkelijke bedieningen werp. L i-«BER. Ik bid XX Sire, toon mv haat en vyandffchap niet tegen Biflchop-«pen, gemerkt die handen enkelijk tot het fegenen en heyligen moeten

'1en™te°"^'"^ ^^^r^
derhalven. fo het% beliefd /dat de geban-»nene Biflchoppen weder naar huys ontboden worden, en indien fv«Devonden worden eensgefind te zijn met die , welke tot nu toe het

..regtfinn.g Geloof, fo ais het in de Synode van Nicea veH^^^arrd is„aankleven, laat fe alle t'famen komen
, en beforgen't geen tot den vree-*„de m de wereld diend ,

op dat men niet fiet dat iemand onfchul
„ dig gebrandmerkt en veroordeeld is. Gonst. Al dat ik u verge en„gebiede is, dat gy met de Kerken gemeenfchap houd. en dan wlder-„keerd naar Romen

:
fta dan den vrede toe, onderteken , en ga naar«huys. L iBER. Ik heb reeds van de broeders te Romenaffchïydee-„ nomen: want de Wetten en order van de Kerk zijn my liever d?n„mijn woonen te Romen. C o n s t. Ik geef u drie dagen tijd óm te

"
en t '1

"^'^^ ondertekenen en naar Romen ke?ren . of niet.

"t p l H ,
Sgen, werwaards gy anders wild vervoerd worden. L i-

"als^er.<«1 f'n
^7" drie dagen, of drie maanden , die my anders.

'.'bellfcL^'
™ ^^""^ '"y werwaards hetu

VII. Dus eyndigde de t'famen-fpraak , waar in Conffamius bovendreef, dog a leen door fijn Keyferlijke magt en gefag, die ftlXn ^ff

i: Keyfer zLX tdeï'h' h f '^^^ na ontbood ... opae i^eyier i^tberim weder by hem, dien hy , Tiende dat hv onverfpr verbanning

Iff.K
"^j^ goeden man aangefeyd zijnde , nam hv fiin „

ftSr%?/^r5:i'.!^^^^^^^^ onderUiilfhenUhem', 't
' • ' • hem tocge-

i'onden vaa

deaKeytèr,

ontfangen en P'ehn^^ u'''"
maar hy weygerde die te

aan fiin \ l ?
'^^^ wilde geven aan fijn foldaten

pen in t'
behoeftige Hovelingen, die geduurig om geld rie-

Këri. Ta '^^'^'"f
''°°'*'''^hap te rug; en voegde daarby, fodl'^^^nn.-

aan^C&.Lf" betaling van fijn leger niet van noden had,^ hy het

Hof^rr ^^'^'"^
' Ariaanfche Biffchoppen , die het

mZ Tv ' ^T" '^"^
' -^'^ wel van noden hadden. Eu- E-

Welen ni-'"''^"^
"^''^^'^ ^^^^^"'^^

' by de Keyferlijke gc-'l^cL-
maar ; aannemen, bragt hem een vereering uyt het fijne

;

ken door
f'^berpe woorden toe, Gy hebt de ker^

.dadi
^^'^'•^ verwoed , en komt gy my als een arme mis- .

ften.^^/,''""* '"engen ? ga uwes weegs, en word eerft een Chri- IJ^hT^r

hem vnn. "^"^ by fijn reys naar Bereënaan, alwaar wyi^pi""

l>«m and^Sf^ïS^Jr^^ van hem fprekende-^^^'-

^
\utlm^ar'^^

«"^«"toT/viff. oAoxcT/i/i^ proc«/ duhio idem efat cüm filido aurte. Solidus

Èrö f j T ^^"^P"^' Confiantii (jukta calculum Bredewoodi mpi) vdéat de

i^n TiÉNDi
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Ti ende Afdeel ING.

Dc wrcede handelingen tegen Athanajitis en de rcgtfinnigc

te Alexandrien.

I N H O U D.

Verfcheyden Tlakaten tegen Athanafius. Vytjielword hem van de Stad' •

houders beloofd, dog wierd niet nagekomen. Vermetelvoornemen der

Ariaanfche faEiie te Alexandrien ofider den. Graaf ^^i^vm. De Ver-

gadering word door gewapend krygs-volk overvallen. Schrikkelijke

moorden^ geweldenarjen en onthèyligingen by dien overvalgepleegd.

De frotejtatie van het volk van Alexandrien. Athanafius ontkomt

hunne handen , en vlugt naar de woefljjn. De vervolging wierdher-

vat door den ór^?^/ Heraclius. De ongemeene wreedheden in die ver

'

volging gepleegd. De Heydenen worden daar door aangemoedigd, en

verblijd, Oordeelen Gods over eenige der voorbarigHe voortfetters

dier vervolging, Georgius van Cappadocien word van de Arianert

tot Bijfchop van Alexandrien aangefteld. Wie defe Georgius was-,

deffelfs inborji en vorige levens-wijs. De tijd efi plaats , wanneer en

waar hy gekoren wierd. Deffelfs komfie te Alexandrien , en harde

handelingen tegen de regtfinnigen aldaar
, fonder onderfcheyd van wat

Jiaat y ouderdom of geflagt iemand zijn mogt. Wonderlyke firenghe-
den gepleegd in de naaftgeleegene Landfchappen, Conftantius roemd
in een brief defe regts-plegingen te Alexandrien , en geeft Athanafius

verder ten beften. Athanafius fligtelijken omgang met de Monikken efi

Kluyfenaars in de woeflïjn j hy word veel by hen geagt. Welke Boe-

ken hy 5 daar zijnde
, fchreef. Hy heeft meer als eens Verdedig-fchrif-

ten voor hemfelven opgejield. Hy moet aldaar de vervolging in een

heel onbekende flaats ontwaken. De verdigte vertelling van Ru Si-

nus, dat hy fig in een fut Joude verborgen hebben, en van Palladius^

dat hy fes jaren in het huys van eenjonge dogter fchool. Misjlag

van een Grieks Hiftorie-Jchrijvcr ^ dat hy fbudé gebannen z^n naar
Engeland.

piakaat te- ^ -YEbbendc dus de faak Van Athanafius van buyten af Vertoond *

nafiull

^"
1—I fullen V^y nu een weynig te rug ftappen, en fien, hoe het fig

X, JL ontrent K^thanafm felfs toedroeg. Hy had fijnen Biflchop-

pelijken fl:oel na fijne herftelling niet lang met ruft:e befeten, wanneer

Conftantius door loofe en boos-aardige vleyeryen weder van hem wierd

. afkeerig gemaakt ^ die dan vervolgens la ft gaf(^/) denfelven, waar hy
mogt gevonden worden , te doodcn : doo; eer fy hem opentlijk aanvie-

Montanus len, gebruyktc men tegen hem allerley loofe en bedekte aanflagen. Voor-

b^^^„ eerft (^) fonden fy tot hem Montanus den Palatijn, om te vernemen,
tot her ver- of hy hem vcrftrikken en bewegen konde Alexandrien ge\?^^illig te ver-

Aiexan? ^^^^cn. Maat dat mislukkende ^ quam wat meer dan twee jaren na die

tiricn. tijd Diogenes de Schrijver voor den dag , die, hoewel hy alles te<

ga"esb?-° ^^"^ heymclijk bedagt en te werk ftelde, egter geen laft hadom te-

denkt alles gen hem te regtspleeen, eo felfs hem niet eens fogt te fpreken. Na
tegen hem. hem quam de Graaf Syrianus ^ Bevelhebber van het leger , te voor^

fchijn
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fchijnj een Man, die volgens fijn beroep vaneen bloeddorftigen in- ^J^j;^,
oorft was, maar hy ondernam in den beginne mets tegen JthanafïusMttothc^
Wanneer nu de Ariaanfche party figfelven groote faken verbeeldde^ vanTha^begonden te roemen van \ geen fy nu dagtcn uyt te voeren, quamendcaaL!
iverkelijken, en de Voornaamften van de ftad, by Syrianus , dien fy verfog-
ten,dat'ergeen onordentelijkheyt mogt gepleegd worden, voor dat fy een
Gefantfchap naar denKeyfer fouden konnen gefonden hebben j welk fy na Wclkhy

veel aanhoudens verkregen hebbende, beloofde hy hen meteeneed fulks''*'°'*^'^*'

tebeforgen. Indien wy Sozomenus {c) ^^ooM^vi mogen , wierden ook van
i^thanajius , volgens dat voorgeven, derwaards afgefonden vijfBiffchop-
pen ( de voornaamfte van welke was Serapon , Biflchop van Themnis"
ieen feer godfilig en welfprcekend man ) en nevens defelve eenige Ou-
derlingen : maaf niet lang na hun vertrek quam een brief van het Hof
met bevel, dat Athanafius te Hoof komen foude, 'twelk hy hebbende
afgeflagen, quam'er 's jaars daar na een bediende van het Hof, om
hem met geweld te halen. Maar hier van maakt Athanafius felfs geen
gewag, ook te dier plaatfe niet , alwaar hy figlelven opfettelijk van de-
fe befchuldigmg fuyvert , en meer dan eens verklaart gereed geweeftte
zijn om over te komen, wanneer hy maar de minfte bevelen van den
Keyfer gekregen had.

II. OndertulTchen begonden die van de Ariaanfche gezintheyt troepswij-
fe Syrianus en de andere Gouverneurs aan te loopen , en hier en daar t'famen bwk"*'"'
te rotten , 't welk in Athanafius agterdogt baarde , dat'er iets quaads fmeul-

" '

de en tegen hen gebrouwen wierd. Egter was hy en de fijne geruft op de
belofte van Syrianus , en hielden hunne openbare vergaderingen, met groo-
te vreugde en dankfeggingen tot God j maar eer een maand na de eeda- Vallende

nc belofte verftrekert was , quam Syrianus met meer dan vijf-duyfend'"'^*'^"'^*
foldaten

, vergefelfchapt van een groot getal Arianen (die hem fonder
ophouden daar toe hadden aangeftookt) onverwagt inbreken in de kerk,
alwaar het volk tot hunnen godsdienft vergaderd was,omfig tot het H.
Avondmaal tegen den volgenden dag te bereyden. Het was in de nagc
C^J, dat er veel volks by-een was , en hun godsdienft pleegde : hier
in bdig zijnde raakte de kerk onverfiens vol bloote fweerden , fpeeren,
ftokken

, pijlen en ander krijgs-gereedfchap , welk door de duyfternis
van de nagt ^ en weerfchijn van de ligten in de kerk een groote ver-
baaftheyt en fchrik veroorfaakte. De Kerk was rondtom met wagten
befet

, ten eynde niemand foude konnen ontkomen; en 't bevel was , alwaar on-

dat men het droevig fpel van binnen beginnen foude. Hier op volgde Sheyd
èeri ontelbaar moorden; die van de Heylige Order wierden fommige ge- wierd aan-

liggen, andere geketend , andere gedood j de gewyde maagden geflin-
S""^'*

gerd
, misbruykt , en fommige van hen vermoord , en hare doode lig-

cnamen in de graven geworpen. Athanafius , die haaft merkte wat*er
gaande was

, bleef in fijn ftoel fitten , en fijn kudde in defe droefheyt
met willende verlaten, riep den Diaken toe, om den 136. Pfalm te fin-
gen, het volk t'elkens antwoordende , IVant fijne goedertierentheyt, duurt Hoe fig a-
tot in dereeuwigheyt. Dat gedaan zijnde, gebood hy hen te vertrekken

,

en naar hunne huyfen tekeereri. Ondcrtuflchen naderden de krijgskneg- draa^.
ten

,
en qUamen om 'tKoor te befetten , 't welk de Ckrgie en het volk on-

^^^^^ /^^^^^'^M^ fiende, hem ernftig verfogt, fig, fo het mogelijk was,
te redden : hy aan de andere fijde betuygde niet een voet te fullen ver-
ietten

, voor dat fy alle waren vertrokken , en opftaande van fijn ftoel

[Ff 2] ver-

If^"^'
''•5'

P- ^4^- (d) Ihid, ƒ>. 538. O* Apol, dcfiig.f,')')7, O- fTQte^.poü,
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vermaande hen op het allerbeweeglijkfte om maar heen te gaan , a!fohet>

gelijk hy feyde , beter was , dat hy felfs in gevaar raakte , dan dat ie-

mand van hen foude fchade lijden. Hier op raakte het volk weg i foals

en ont- elk beft konde , de Clergie en Monikken , die by hem bleven , namen
komt. i^eni genoegfaam met geweld mede , en bragten hem , (hoewel b-yna ver-

flikt en dood gedrongen) door de geheele wagt veylig buyten deflelfs

Vertoog bereyk weg. Alles was vol fchrik en verwerring j de kerk ontheyligd

van dit ge- met bloed en doode ligchamen , met fweerden en allerley geweer; gee-

ne perfonen nog faken wierden ontfien j de foldaten vielen in de plaat-

fen , in welke het niemand , dan die van dc Heylige Order , geoorloofd

was binnen te treden. Klaagde iemand , of riep hy om de hulp van Sy^

rianus tegén kragt en geweld ^ hy kreeg geen gehoor , of wierd in plaat$

van dien deerlijk geflagen felfs poogde Syrianus het volk te dwingen*

em te bekennen , dat'er geen oproer gemaakt
, nog cenige fchade ge-

fchied was> dog het volk klaagde fo veel te meer, om d^t dit alles fonder

eenige order van den Keyfer gefchied was , dien fy ook door fommige^

die thans naar het Hof reyfden, van alles verwittigden, en te gelijk iÈ^-

ximus , den Gouverneur van Egypten , nevens fijne andere Ampt-geno-

hlfvoik"
^^'"^ '

verfogten , om insgelijks den Keyfer van alles berigt te geven j ja , om
kfaagd, immers hun oogmerk niet te miffen , de Schippers op hun vertrek ftaan-

de, deedcn belooven, dit alom te vertellen , in hoop , dat het dus door

het een of ander middel ter ooren van den Keyfer komen foude > en voor

en prote- het la.itfte gaven fy een openbare betuyging en proteftatie aan den dag {é)t

ftcert. waar in fy verflag deeden van het geweld dat hen aangedaan was , en

betuygden gewillig te zijn, om verdrukking te verdragen, fo het dc

Keyfer fo goed vorvd^ maar buyten dat wcnfchten te leven in ruile, cn

te genieten hunnen Biflchop, fonder dat hen iemand anders als Bif-

fehop mogt worden toegefonden. Uyt welke betuyging genoegfaam

blijkt , dat dit treur-fpel is voorgevallen op den agtften February in 't

jaar onfes Heeren CCCLVl.
III. i^thanajius de handen fijner vyandcn dus gelukkig ontkomen

week naar lijnde, weck naar de woeftijn, alwaar hy befloot felfs in perfoon naar

den Keyfer te gaan^ en reeds op weg was, wanneer hy(/), hoorendc

hoe wreed en barbarifch alom met fljne vrienden en aanhang gehandeld

wierd , en geen moed hebbende om fijn reys voorfpoedig te konnen vol-

trekken , weder naar fijne eenfaamheyt en 't lommer der bomen te rug keer-

de^ alwaar wy hem ftraks wederom vinden, en fi;n bedrijf nader fieri

Heraciius fullen. So ras was Athanafms niet vertrokken, of de Graaf HeracUus

!?hTrprbi-^"^"^C^) over, met laft van den Keyfer aan den Raad en het volk van
velen van Alcxaudrien , om hen op hun eed te verpligten, Athanafms met tra-
den Keyfer, meu-gevoegde magt te vervolgen. Hy voerde fijn bevel op het ftrengfl:e

Hiehy be- uyt j Het alom opentlijk uytroepen, dat het des Kcyfcrs behagen was, dat

ma"kt
-^thanajius foude verftooten ^ en de kerken den Arianen overgegeven

' worden : en gebood alle Overheden en Amptenaren , onder bcdreyging

van groote ftraffen , toe te fien, dat fulks wierd uytgevoerd,ja hydwong
Hoeen felfs de Heydenfchc Priefters en OfHcieren, al 't geen hy foude doen^

u^j' goed te keuren , en te belooven , hem , dien den Keyfer foude fenden 9

uytvo^lde. voor BifTchop te erkennen waar toe fommige uyt vrees , andere

uyt hoop van bevordering fig aan hem verpligtten , en onder hand-
tafting de uytvoering van dien beloofden. By Heraciius voegde
Cata^hronius y toen Landvoogd van Egypten, cn Fauftinus y deSchat-

meefteO
{e) En. ad calc. Epi(}. ad Solit.fed inEdit CorymeLloc» riMfm adfinsm Tom. l.fii;8j^«

(f) jipol.adConfi.p.'^i^. {g) Epift.adSolit.f.C^i.Crc.
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Heydenen. Defe maakten him eerftewerkom

ftad r^n^!^^ !?^'a'^
WoensdagC*) i" de Groote-kerk vaDdeHa.innl

dienft i vergaderd was aan tevallen, dogjüyft ^vasde^;ods-i"^it•

Ware^ f^r^'f' ^"^''^'^ uyt de kerk, fueen ."„^c";"-

lelZ ^^^'""ë/e^^Ks weynige vrouwen gebleven, d.e dan uvt haardevotie opftoande, met ftokten en fteenen overvallen wierdea de"'^'"heyUge maagden w.erden deerlijk gertagen, hare kleederen gefcLrdhaar fioofd-c.eraad afgerukt, cn die fig ter weer ftelden. met voeterie

SrTV^" ' duyfendmaal onverdragelijker dan het flfatmet ftokken, en fm.jten met fteenen, was, fy moellen met ha e oore^"''"""dc vuylfte en onkuyftte woorden hooren^ felfs rukten fy tcdiertHd ve^k jonge maagden met geweld uyt dc huyfen van hare vaders ; inderewierden, op ftraat gevonden zijnde, misbruykt en gefchonden
^ ande!rc van het grauw aangeranfd

, en haar de fluyers afgerukt; felfs raakten

tZ^Za 'u'^'"
van vrouwen, die van hare mannen verlofhadden!^

^ele dir'L^'
voorquamen

,
te doen 't geen haargoeddagt, waardoor

vrouwfn éffiT"7f' ™ vertl.jd%ls fe met fodanigc

krCvan v'
g'^^^^W'S bedrogen wierden, ful-

en meelden h T^'P'"". '" ^"P^". ^'^'^^ ^"^^'^ «'"«"V*" «P'""^^''en meenden den dag verlooren te hebben, als fy niemand eenie ceweldof vuyligheyt aangedaan hadden. Niet bete^oercn deS JXaan^^tó-

ÏTn^M T^""^ ^" '^"''^"^?> «^^If^ hare vrienden en bekenden die"'"'"'»'ontkleed, geflagen en gebannen, felfs vermoord, en door een w eed!heyt, dieby menfchen ongewoon is, dood zijnde, van lid tot liïverfcheurd wierden, fo dat alle menfchelijkheyt ifgelegd en dl h lïeSf;

JanTeo^^fifIfb^'^^^'j"- ondlr-biaken
,
e „ man

T^/l^ ? ^^^"^^ ""r.f "Pf^g'igheyt, wierd fodanig gella-& ^ * ^".""^ gegeeffeld; 1,1 die ftaat bragten fv hem na de

öfmTsdad"^^^^^^^^^
plaats, JA^. fenaaJd, aTwaaM'

veel als een Uur f^d nm r? ' '^^^ ^e™ "^<^f°

den • m\!r 'a
'''"^ verbinden foude gegeven wor-

S'vare vt.£ '
V''^

^'''^ "V^ ^unne handen verfoft, want

dén 1 7°"g«g/an zijnde, kondc hy het niet meer op de been hou-

«forokl A^ ^r" ••
uyt medelijden voor hen,

neS"' "^^^^^^ "^'f^ ^'«f'i^n vier eerlijke cnwelgefetene man.

P^n dor/r^','?'''j ^f'^l'^
gegeeffeld, en in de gevan|kenis gewor-

S d'revpi ^ 7 '^""^ daar over murmureerden,

^ ? 5 Tr",*
^«halven de Bevelhebber, daar voor vreefen-

die f^Lfi ' ^ ® -^^ nogmaals fouden gegeeffeld worden: waar op
'"'^y'^'^"' ^'-'f '-^ Wör Je '^aarbeyt

daar in/,
'^""""^ ''''^"'^ é'^" gc^xevjihap honden; ta

^men Ti-'rf 0»' fi '"«'^ 'j^t u beliefd; daar fd eenlid

geen Ae Z a "
,

'^"'^ rekenfchaf fal af-eyfchen. Sy lieten , om oofe «n-

niet t^ ^'""^f
^"^^ mede-lijden en liefd-dadigheyt over te laten,S "

daar de 'ar"
m hunne armoede fouden geholpen worden: want

van de ke k^
weduwen en weefen, die te voren door de müdadigheyt

en mede d ir"^"^*"
onderhouden , nu door de goedheyt van godfalige

e-aeellame pcrfonen beforgd wierden, vervolgden fydefe, en

^
[Ff 3] ftraf-

dcn'^^''''}' ^clk "BAYönim op het jaar CCCLVI. Num. ^i.ovcrfet, Oü

ik .
" '^^^ Pinxteren^ Quarta SMati ante Pentecoften , om wat reden kan

niet verbeelden
, als dai hy gedagt heeft dat 't geen hier in dc Lente cefchicd-

even voor Pinxtcrm moeft gefchkd zijn.
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ftraften die, welke de aalmoeiïen ontfingen, fo wel als die welke defel-

in'tgcmcenve gavcn. Het foude oneyndig werk zijn op te halen , hoe fe de hüy-
aaaaiic, fen opbraken j alles doorfnuftelden j de goederen en allen voor-raad weg

namen , en die onder de foldaten verdeelden j hoe de graf-fteden der

doodcn gcfchonden en geplonderd wierden j alles onder voorgeven
van Athanajius te foeken i hoe veele van hun geld beroofd , gevangen
gcfet 5 en dan gedwongen wierden geld tot het lolTcn van henfelven op
te nemen j dat andere van plaats tot plaats gejaagd , eyndelijk naar de
woeftijne moeften vlugten , en dat andere figfelven liever overgaven
aan de genade van de zee , dan dat fe in handen van fulke onbarmher-
tige en bloed-dorftige menfchen vallen fouden.

eoaaaaihet IV. Hun woede ftrekte fig ook niet alleen uyt tegen het geeile leefde,

Scltp. ^^^^^ ^^g^" ongevoelige en leven-loofe dingen : fy namen de
' banken uyt de kerk, de Biffchoppelijke ftoel, de Avond-maals tafel

^

de affchutfels , en al wat fy konden los krijgen , en droegen dat alles op
eenen hoop in de groote ftraat voor de kerk-deur, ftaken het in brand,

Totvreug. cn wierpen daar wierook in. Dit was een dag van vreugde, van ge-

^neafdiJuyg ^n fegepraal voor de Heydcnen, die vaftftelden, dat deKeyferen
Buhunher-de Arianen fekerlijk tot hen ftonden over te komen ^ in welke hoop en

hoolfn.
verwagting fy fodanig verfterkt v/ierden, dat fe op het point ftonden ^

^ * om den Heydenfchen godsdien ft weder in te voeren : want fiende een
beeft aankomen , dat water naar den Tuyn van \ Keyferlijke Paleys
bragt, dagten fy hetfelve te offeren, welk ook fekerlijk foude gefchied
zijn, fo fe niet gemerkt hadden, dat het een Veerfe was , die naar hun-
ne offer-wetten, niet mogt geofferd worden. In dien godloofen handel
nu wierden defe vervolgers wel niet alle met de dbod overvallen , egter
troffen hen eenige ongelukkige toevallen, die men foude denken hunne
drift t'eenemaal te fullen geftremd hebben. Wanneer fy in de kerk wa-
ren ingebroken , liep een ftout jongman op het koor , en fig onbefchaam-
delijk op den Biffchoppelijken troon gefet hebbende, fong van daar een

Twecvüor-vuyl en onkuys lied j waar na hy opftaande de ftoel met beyde handen
^eddeavan

yattede, en meende in ftukken te fmijten 5 dit doende vloog een groote
wraak over fplinter in fijn buyk, en drong door tot in fijn ingewand , welk aan-

f hendtry.
^^"^^ ^^^'^ begon uyt te fchieten , fo dat hy opgenomen en weg gedra-
gen zijnde, des anderen daags ftierf. Een ander, komende in de kerk
met takken in fijne handen, en die rondom fwaaijende naar dewijfeder
Heydenen, wierd op ftaande voet met blindheyt en bedwelmdheyt o-e-

Hagen, fo dat hy niet wift waar hy was, endreygende neder te fakken,
weg gebragt wierd j na eenige dagen kreeg hy wel eenigfins fij n verftand
weder, dog wift niet wat hy gedaan had, of wat andere hem gedaan

Daar de hadden. Defe wonderdadige blijken van de Goddelijke voorfienigheyt

fig^voT Jja^den wel geen vat op de Arianen, die gelijk als Tharao t'elkens, als

•Dtfetten, fy geflagen wierden
, fig te meer verhardden , maar verwekten egter een

fchrik in de Heydenen, dien den moed, om fulke godlóofe ^dingen
meer uyt te voeren, vry ontfakte. En feker, tot fuiken hoogte ftey<^er-

den de wreedheden defer vervolging, dat fig de Heydenen felfs daar over

neawrt!?"^^^^"^^"
fchamcu

,
CU niet anders dan verfoeijen konden defe Aria-

heyt vcr-'nen^ als die fig droegen gelijk onbarmhertige beuls, en de beginfeleh
focijen. van meewarigheyt en teerhertigheyt , die den menfchen natuurlijk en ey-

Een ander ^^-f" ' Openbaar geweld aandeeden.

Biflchopin^ V. Het geen tot nog toe was gefchied, was maar een beginfel der

ohSe 1
en qualcn, om den weg voor den Bifl'chop die nieuw aan tc ftel-

droflscnr
^^nen: want hen was'cr aan gelegen, om fgnderuytftel de plaats,

die
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'^le fy hadden ledig gemaakt, te vervullen, en in defe aan fienlijke plaats
aer kerk een ander, daar fy op betrouwen konden, in te dringen. Hier Tc weten,

toe hadden fy uytgekipt eenen Georghts, een man van geen aanfien,^'°'Si««,
maar die hen tot hun oogmerk fcheen te dienen, gemerkt hy, naar de be^
ichrijving van Sozomenus (^t) , een moey-al, en een voornaame ftooke-
prand in de faak der Arianen was. Defe Gebrgitis ( welken feker anders wiem de Kerkelijke gefchiedenifle gcnocgfaam bedreven Schrijver f/él dooreen wonderlijke en by-na onvergeeflijke misflag meend dien Ariaanfchen
^regorms de voorfaat van defen geweeft te zijn, fdie in de Latijnfche
vertaling van Athanafius gemeenlijk ook Georgius genoemd word en
reeds in het Sardicaanfche Concilie veroordeeld en afgefet \^as) en om
defe eene misflag goed te maken, een tweede begaat, doordien hy meer
öan eens denfelven vermengd m^tdicnGregorws , die Biflchop van Lao-
dicea geweeft is^ een misflag, die tc grover is , om dat hy felfsVö
ichamper fpreekt(/J) van andere, die eens een bevatting hebbende ee-
inaakt^datG^'^r^/»i- een Ariaan geweeft is, ftraks meenert , dat een iege-
lijke Georgms, daar van fy lefen of hooren fpreken, defe van Alexan-
örien zijn moet;. Defe Georgius, feg ik, was peboortie uyt Cappa-Sijn lahi.

ff^A^^^ c^'
hetgemeenefeggen, befaamd door der inwoon/^'"^-

öersgodlooie fedcn, en daarom een van die drie Landfchappen
, opwel-Ke het Ipreek-woordfiet, Tp.'« «.V.. , drie met de Griekfche letterKappa beginnende, zijn de ondeugendfte. Immers meer dan eens wordny van Athanafius een maii uyt Cappadocien genaamd : en Na-ianze-

nus(m), uyt dat felve land geboortig, noemd hem een wanCchepfel
uyt Cappadocien

, dat van de grenfen des felven lands opgekomen is,en yerfchoont(«) fi,n vaderland , dat het hem heeft voortgebragt
, ge-merkt men de godloosheyt met de plaats, maar de menTchen wijten

D?fci;d^n w 1 ""'^'"A"
^^yngaard, en onder de twaalf

hem del rT. T^rT^^^' Tn. ^^^gorius vanNyfa(o) noemd

tcrtZ^ut^^^^^^^^
ik om dat hy geboren was

%J?tS^^^^^^^^^ en .LL..^^^^^
Ocur^oAr^>i^. u ^ ,

° yiv@- Ka7rW«)c»;f, vau afkomftcctt

^hfr.n ^I 1 ,

^^^^ van Ammiams CHarceUmus be-

ftl^ ^l'
^^^""'^^ i" een vol-meulen te Epiphania, een kleyne

icaa m L.ihcien(^): maar behalven dat dit aangrenfende gedeelte van

^'r^V^'^'^ i
°"^ej- den naam van Cappadocien, ruymer genomen,

gerekend Wierd fo heeft die Schrijver geen andere verfekerdheyt van

ver H^^f"r/?^
^^""^^ ^^rugtj daar Nazianzenus (die ook ter fel-

den H T l"
tegendeel met alleen met reden geoordeeld moet wor-

hebben
^^^egentheyt en voorvallen van fijn eygen land beter verftaan tc

gerupr T^l
^ytdrukkelijk verklaard fulks niet te verhalen als een bloot

kennis V I a^ '^' "^^^^ ^en faak daar hy volkomen en fekere

hv WiiQ x?'
^o^g^"S fijn land-aart nu was ook fijn inborften leven : sijn inborft

van een
C^^s gaat hem die wel-fprekende Vader uytbeelden ^^Vr""

fien noe •

^^k°"^^' "^aar nog erger hoedanigheden ; van geen aan-

haren om * flordig opgevoed, en vaii een ruwen en onhandel-

niet fo?t ^h"^ vT^^'
felfs den naam van godsdienftigheyt

>vaar h
* °^q"aam was , om alle lofligheden te bedrijven , en alles^

de taf I ^^A^
^am, in 't war te fmijtenj een vuyl vleyer, die fig aan

leien der Grooten wiftin te dringen, en met alle fijne woorden en

(S) V
^^^^^

P'ios^'%V'}^^' V2iïi St.Georgius,v.i,cap, 6.%. 6. QVip. I09.§.4.

lihi'^ W <^^^^-^i-p.382. (n) fUd.p.-Si, {o)Com,Fmom^
'P'^o. (p) VbifuprA, (q) Lih. II.p.iM
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daden op niet anders , dan op bra/Tery en overdaad toeley : door dcfeti

flaaffchcn inborft verkreeg hy een bediening van het land,en wierd gemaakt
eerft algemeen Beforger van Verkens voor het leger

, (een ampt , dat

met fijn vuyl en verkensleven wel over-een qiiam) en daar na (indien
dat niet de felve bediening geweeft is ) Ontfanger van den leeftogt (r)

te Conftantinopelen , waar in hy fig ontrouw droeg , en het geen hem
toevertrouwd was fo overdadig verquiftte , dat hy genoodfaakt wierd

iiy wierd weg te loopen , en als een landlooper het land door te fwerven , tot dat
Biflchop. i^y ten laatften BifiTchop wierd gemaakt van Alexandrien , waar in hy

(voegt^er Nazianzenus by) fijn voorgaande lofligheden nalatende
,
fig^o

boosaardig droeg , dat hy dien van Alexandrien een van de Egyptifche
plagen fcheen te zijn. En in der daad de Heydenfche Hiftorie-fchrijver (j)
ftaat toe , dat het fenden van hem derwaars tot groot nadeel van veelen

Itrekte , en fo wel quaad voor hemfelvcn als voor het Gemeen was y
ge-

lijk het fekerlijk,naar allen fchijn, niet anders konde uytwerken in een plaats

daar men fo ligt naar oproer helde, felfs als*er geen reden was om haar

Wanneer daar toe aan te fetten. Hy wierd daar toe verkoren in het Jaar CCCLVI.
door een Synode te Antiochien

, ( want Sozomenus fteld (t) de tijd niet

wel) alwaar vergaderd waren de Biflchoppen Narcifus van Cilicien,
Theodorus van Thracien, Ettgenuts van Nicea , Tatrophilus van Scy-
thopolis, Menophantus van Ephefen , en ontrent dertig andere, die eert

circulairen briefaan de Biflchoppen van verfcheyden plaatfen fonden,hcii
verwittigende, dat Athanafius tegen de Kerkelijke ordonnantiën was we*
dergekeerd naar Alexandrien > als zijnde van geene Synode, maar alleen

door de drift van fijnen aanhang onfchuldig verklaard, en daarom hen ver^

fogten geen gemeenfchap met hem te houden , of felfs aan hem te fchrij-

ven , maar met Georgms , die van hen in deflelfs plaats gefield was >

deelgenootfchap te houden.
Hy komt VI. Hv quam te Alexandrien ontrent het eynde van de Vaften , en wierd

driei!'''"'
ingevoerd door een wagt van foldaten(i;). Om die nieuwe en vreemde faak

Gcfchraagd te fien, vloeyde een groote menigte van menfchen naar de kerk. Hy wierd
door^Soi- opgewagt en mgeleyd onder andere Aoot'Philagrius

, (fijn landsgenoot>
een getrouw vriend van de Arianen , en die re voren meer dan eens in

diergelijke voorvallen gebruykt was) die, fo 't fchijnt ^ om dit uyt te

voeren, toen wederom tot Landvoogd van Egypten was aangcfteld. Pa*
Ongenrice- fchen voorby zijnde, begon de wolf fijn fchaaps-klecd af te leggen, eo

lieden door
^^^"^^^Iven re toonen fodanig als hy was ; want alfo het volk met hem

fijn beftei weygcrde gemeenfchap te houden , en naar gewoonte inde kerk vergaderd
gcocfFend. y^r^^

^ yicl 'Philagrius met een gewapenden hoop van Joden en Heyde^
nen, en al het fchuym en ruygt van menfchen, in de kerk op hen aan,
cn iprongen , gelijk men (ig verbeelden kan , jammerlijk met hen om-
Nu fagmen niet anders dan gewyde maagden wegvoeren naardegevang-
keniS) Bifi^choppen overgeven in handen van krijgsknegten

j huyfenvan
weduwen en weefen met geweld opbreken en doorfnuffelen

j menfchen
by nagt uyt hunne huyfen flecpen , en de broeders cn vrienden der Ker-
kelijken , om geen andere reden , dan dat fe van derfelver maagfchap wa-
ren, op allcriey wijfe mishandelen, 's Weeks na Pinxteren, als het volk
hunvaitentijdgeëyndigdhad, gingen fy naar den voorhof van de kerk,
om aldaar hunne devotie te plegen, alfo fe met den Biflchop Georgms in

de kerk geen gemeenfchap wilden houden j welk hy fo dra niet verfl:ond,
of hy ontbood J'é'^)^//^;;//^ ^ hoofdman van de wagt , een man, die van ge-

voelen

CO Atkm.adSoltt.p. 666. (.r) Amm. Marcell. loc. cit. (t) Lik 4. c.8. p. <±C (v) A'
than. defugi p. 548. a- Epifi. ad Orthod. p.jKj^ ^c,
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van de Ver^^/'"'^™'^' "^m
"'^^'^«"'^^ '^'"'^^ '^^^^ een gedeelte

„v" :„
^^S'idmng vertrokken was, viel met alle geweld op de noeoverige aan, het een vuur ftooken, by 't welk hy de heyl &e Maagden

nfet aanT". ' ^^'^^y&"S haar dLr in te fullen verlfnde^t'frfe

ftrndt.ft ' ^""T V''"^^"'- % dat fe in haar Geloof"andvaftigen onverfettelijk waren, fo dat fe voor de vlam di^ h,!rvoor oogen was en ftond te verteeren, niet fchroomden, rite hy taaïde kleederen van ;t lijf, en Hoeg haar fo onbarmhertig in hare Janee

Sfn'f"'.*^",'^,"°S '"."S daar na onkenbaar waren. Veertig mannenwfe/
'

den fo deerhjk met fteekehge njsjens en fcherpe roeden geteyftërd dl;fommjge van hen n.et dan na langen t.jd en veele moeyten geneden ;xerden en andere daar van ftierven, de overige, die fo jammerlijk „1?mshandeld waren wierden gebannen. De lU^men ,;an deZ omgekomene wierden de vrienden en magen niet%ergund, maar lie en

rikhIZTeIhfIt: ' r^ergden d op dat de\verêld fulke barba-rilche wreedheden met foude aanfchouwen Geene menfchen nofr fakpn « „ ,

cXke7iferdrh ""f^'t'^' ^" gewïd" mTgï PriK ^
ZnS^ Zu^r t en derwaards gefleept, gerukt voor de regt-"'*"'

getraDt' KerlVn?
T^'"' g^'l^gen geltooten en met voeten doodgetrapt. Kerken en doop-vonten wierden in brand gefteeken de Ri,bels verbrand, de Avondmaals-tafel om-ver geworpfn en k'rk frlT

''

VIT n godslafterlijk te fchelden.
^

'«aftgelegen land" nlt 'KI ^/"^ ^'"^
= ^^'^ « het Ook door

moeien Crt'k dffi^en gevS me^T'^F "^^"^''?PP-
wierden gebannen, en ontrent nelnr^ fl

"^^"'^ ^^'^kWea

welker plaats aanftonds AriaLnTft f/'"°T" ""V- 'V™""
Catechume»e» tnhurLvlt TF^f^ ' fe namen uyt de

Arianery gen^g was Tm • 5° "jkdom en yver voorde

vens die'^ELoen'w ƒ '"f ^ ^'"^"'^ bevorderen. Ne-

«

en fo wreedehik^^fnnV ^''•'r
^'^^'^ "'"dere Orders gebannen ,

™
dat fommii van tn '

T^''"
''"""^ j^'^" ^™Pten, gehandeld

«er baTnlhan
°"derwegen

, andere als fy even ter pfaatfe hun-

««^/omlt i.r^ ™ Y""""'
Te Barca, fy] (Bare

daa^'tnL? f" aan te tekenen
, maakt [^J daa'i^enmenfch

"eenU^' nt?
^""'^'^'^ '^^ '^^d was ii Libyen «.die ge-

^-^««X vTft ft U .^""^.g^^'"' Ptolema,s
, gelijk ook de Griek by%

doorinBiffchonv?nP T ^^'t'""''^ P'^^""' , e„ byfoc-

Biffchon 9^1/ P Penwpohs ookJcWa/ genaamd , en fijnen mede- ""f-
gettapt! tSn-' ""^ '^'^ "'^^ ^''de houden, dood ,1^?^":

Woorden fijnen (V "T^
godvrugtige en onfchuldige «i"'-

ee» ^JMeetier ^ ' ^""^ «iemand myneu dood wreekeu , ik heb

hier mede A^C a
-^"^

'
'"^'^"^ '^ ^'^ «l^^^ ^yd'-

tuur en a7 "roevige Hiftorien afbreken , die de menfchelijke na-

fchanHpln
gunden des Chriftclijken Geloofs geen kleyne vlekke en

'oeaanwreven
i temeer, omdat, naar de aanmerking van (é) y^^^,.

("jViia
[Gg] tius,

""». ^f^"'^ '^f'^- ^°"fi- P- '^c- ij) Jthm. ad Solit.p.66o. (z) M
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ÜHSy de bloedige wreedheden van defen Ariaanfchen BifTchopdegroot-

fte vervolgingen den Heydenen te boven gingen , en de laatfte by dc-

fe vergeleken, barmhertig en genadig waren. Terwijl defe dus onmen-
fchelijk en wreed in hunne woede voortgingen , quam'er (r) een brief

van den Keyfer aan het volk van Alexandrien , waar in hy hun prijft

De Keyfer over *t geen fy hadden gedaan j Dat fy hadden weggedreven en ver-

ai'Kccn''^°^P^" ^fhanajius, een loofen bedrieger, /eyde hy , een Man^ die

brief aan 5> uyt de grond van de hel is los gebroken , die door fnoode treeken en

fandricn^^
« middelen het volk gewoon is te verleyden , die van fo openbare en fö

„ fnoode fchelm-ftukken overtuygd is j dat hy defelve met tien doodert

5) te fterven niet kan vergoeden , en daarom geen wettelijk onderfoek
dervende afwagten, figlelfs gebannen heeft , alwaar het felfs der Bar-

baren pligt is hem j op dat hy hun met fijne godloosheden niet ver-

5,leydej aan kant te helpen. Ook, feyde hy, hadden fy wel gedaan»
„dat fe aankleefden den feer ecrweerdigen Geergim ^ een Man, die in

Goddelijke faken ongemeen bedreven was j en hen op den weg ten

55 hemel leyden foude , en dat fy fouden wel doen , indien fy fijn raad

5, en beftiering volgden, en fig daar op, als een feker anker, om tegen

„alle winden van verleyding en dwaling veylig te zijn, verlieten. Dit
was de inhoud van fijnen briefjmet wat waarheyt nu hy fulksfeyde^doct

Schrijft fig by 't enkel gefigt van het verhaalde klaar genoeg op. Selfs fchreef

thanafius^'^y'
ten cynde Athanafms nergens mogt feker zijn, aan de landfchap-

aan de Bar- pen der Barbaren^ daar in hy belaftte denfelven op te foeken, cn aart
baren, Jes Kcyfers Bedienden over te leveren j en gafbevel, fo wel de Gemeynte

als de Kerkelijken tot het omhelfen van de Ariaanfche kettery te dwin-
gen, ofdefelveby weygering ter dood over te geven. Insgelijks fchreefhy
ook (alfo Athmiafius reeds eenigen tijd geleden tot BilTchop
van Auxumis verkoren , en derwaards gefonden had ^ om de ingefete-
ne van dat landfchap tot het Chriftendom tebekeerenj 2Six\ Atzanaid)
en Sazana , Vorften van dat landfchap . met verfoek , dat Frumentius
naar Alexandrien mogt opgefonden worden, om van Georgius en dean-
dere BifTchoppen aldaar, gelijk het behoorlijk was, het Bifichoppelijk
gefag en order te ontfangen , en van hem in het Geloof en de leere der

Kerke onderwefen te worden , of dat anderfins defelve fckerlijk foude
volharden in de gemeenfchap en 't gevoelen van den godloofen Atha^
najiusy en by gevolgd door deflelfs godloofe redenen verleyd, niet alleen
God ontecren, en de kerken ontruften^ maar ook het geheele land irt

gevaar ftellen fouden , van overloopen en verdorven te worden.
VIII. TerwijPer nu dus aan alle kanten fuiken droevig onweer was,

leefde in beforgde God voor Athanajius een veylige fchuyl-plaats in de woeftijn»

fanMo!^
^^^'^^ in het midden van fijne eenfaamheyt, het vermaak genoot van

nikken.,
^^n aangenamen omgang in het gefelfchap van de godvrugtige en de-
vote bewoonders van die woeftijn, de Monikken van die tijd, (dog
een geheel ander foort van menfchen, als die in defe latere eeuwen on-
der dien naam gaan j menfchen, die hunfelven van de wereld affonde-
rende, geheel Gode leefden, en fig t'eenemaal overgaven tot de ftreng-

fte oeffeningen van God te dienen; een wijfe van leven, waar in fy wa-
ren onderwefen door Taulus van ïhebdis, en t^ntbon'ms debyfonder^
vriend van Athanajius , (die toen nog leefde) de twee grondleggers van het

dcrkrrwa-
^^nikken-leven. Defe nu waren van tweederley foort (e^ ; te weten

,

rtn. Bremita, (Kluyfenaars ) cnCanobita (Kloofter-monikken) j de eerfte
van welke fig t'eenemaal aan de eenfaamheyt hadden overgegeven

,

(O Ext. ap.Man, apol, ad Confl.p. (d)Ext. loc. cit. . {e)Na7janz., Orat. 1 1

co aan de

Vorften

van Aoxi-

mus.

Athanafius
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ZZ7fJ^"T^' ^ï*^ verkeerden , en niet anders van

tir// f Z ' S?" in de wildernis voorquam. De
onderUn!Tf7°°"^'"

m afgefonderde plaatfen t'famen / oefFendenonderlinge hefde en gemeenfchap; waren gelijk als Heremiitén in't midden van volkrijke fteden
, leefde^n als de Gereld afgrftoren hetm d-"

fchfn^i r fijieygenpraftijk, dat een man van Bif "^««^
choppelyke order foude konnen philofopheren , of fijn leven befteedenin de overdenking van Goddelijke faken en dat die Wijsgeerige betóegdinghetbeeydvaneenBirchopvan noden had: wa^'Themtt
h^ M t P'f" en hy de wereld overtuygdT dathet Monike-leven meer m deftigheyt en ftandvaftigheyt van ^J„ goed

wis hV bv%en7f'''''' dewereld^eAond: hierloor

niet wilden leggen waar hy was , maar hen felfs geen befchevd altnoQwikien geven, ja felfs hunne nekken aanboden voofhu„„fbK£
den

,
alfo fy oordeelden het een treffelijker en verhevener faakte y .-n^vL

fijnent wil te lijden , dan henfelven t^ fuyveren door Ln langdSvaften en onthouding, en andere foorten van ftrengheden
, d!e fv"l

£noeeIn\rdeïey ^'^ P"g^ P^^^^^ hielden \ftH,rchHiMgenoegen >an defe fijne godvrugtige mede-genooten, enomdewaarhevr'""''™-

waar irhTh:; tfn '/^ ^'^«-^Z i'> em eenfaam leven oefenden

byfonder wat hy Ze vr?pnH
P'^ft'jken der Arianen , en

node om het alJemeen c/l f
"'^^'g'""' ^"^^ ^ Sardicaanfe Sy-

de ook hripLn^
Geloof hadden uytgeftaan, Hyfchreef, hierziji- A»adc

JeSaar Óm de (? TTI'"^ CO maagden^ om drfelve, li't

fijk te verrrnnft
'^^"«^^^«Jgheyt voor de waarheyt overquam, gepafte.

ne papens? ^"^^ beneven. fe^rkt
lexandrS i

1"?l'jk/P"ken van fijn vertrekken en vlueten van A-

qShTy 'vL"S "^"^
""^f^

^"

Waar in Lr \r. ^ j '
Ichreef hy een verantwoordwii van fin vluQt, gen voorS en

' ""^^^^ h^"^ «"^ ^« doen gegeven hfd! ^^"S^'

voorbeelden v^iT . T^''"
g^g^ond was op Gods wil , op de reden, en

hv ^7'\''''J^' 5" ^^^"^^ Mannen in alle eeuwen: hier by voeg-

ingebr !^r°^^^^^^
die\egen hem waren Keyf^"

2ijn, om f^lf
^-^"^ Majefteyt gereed en begeerig geweeft te

<^aar toe f ,

"^«"ael^ng en in lijn tegenwoordigheyt te doen, en reeds

de eene eri
begonnen te hebben , maar dat de qiiade tijdingen , die

<^en, hem
^^^^ ^^^^^ hem (als roveele>^j- boden) gebragt wier-

l^jke faak
doornemen hadden doen veranderen, en als eenonmogc-

dediai-^n
ï^anfien. Eenigen tijd daar na fchreef hy een tweede Ver-

bare gef ^''^'J'C^fi^'^^^ »
waar in hy fijn onfchuld bewijft uyt de open-

fet over r 1

befluyten van verfcheyden Synoden , met op-
lyn laak gehouden in Egypten te Romen , te Sardica en te
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Jeriifakm j als ook uyt de getuygeniflen van den Keyfer Conjians cn

Conftant'ms , die hy uyt de openbare aantekeningen en brieven , die hy

daar alle invoegd, ophaald.

Hyyirord I^- Maar de onbefmctfte onnöfelheyt is geen fchild genoeg tegen dc

ookdaar aauvallèn van den haat en nijdj felfs zijn rotfen en bergen geen toevlugc
6®^°^^* en befcherming genoeg, wanneer wreedheyt iemand gaande maakt. Ter-

wijl Athanafius fijne ledige uuren in eenfaamheyt fo gelukkig fleet^

war^n fijne vyanden , aangemoedigd door de ftrenghcyt van den Key-
fer (die geld op fijn lijf gefet, en hem ^t zy levendig of dood ge-

boden had op te brengen ) doende , om hem alom met allen yver op te

foeken , doorfnuftelden felfs alle hoeken van de woeftijn , en dreygden
de Monikken 5 indien fy hem niet ontdekten, met de uyterfte wreed-

Wijkt in hcyt. Dit noodfaakte hem fijn verblijf-plaats te veranderen, en tewij-

bedek"?
ken naar een feer heymelijke en droevige plaats {hi) , alwaar hy qualijk

piMts.^*^ konde adem halen, en daar niemand by hem quam , als maar een menfch,

die hem fijn nooddruft en brieven bragt. En fekerlijk, indien \ geen

VerteJiin- i?«^;/ï/J fO verhaald waar is , *t moeft een heymelijke plaats zijn : want
gen «raar naar fijn feggen, heeft hy fes jaren verborgen gelegen in een drooge put,

gcfchwka alwaar hy nooit de Son fag : en wanneer hy ten laatften door een meyd,
lebben, die fijn fchuyl-plaats alleen wift, verraden was, en daar op de Geregts-

dienaars hem aldaar quamen foeken, wierd hy van God gewaarfchouwd,
en week die felve nagt daar van daan > waar over de Dienaars fo toornig

wierden , dat fe de meyd , als of fe hen bedrogen en wat wijs gemaakt
had , ftraften. Andere verhalen ^ dat hy , te Alexandrien in dc kerk
in het uyterfte gevaar zijnde j cn niet wetende werwaarts tc wijken (al-

fo het ten huyfe van iemand fijner vrienden en nabeftaande niet veylig

was ) buyten iemands weten week in het huys van een jonge dogter

,

thans niet meer dan twintig jaren oud , die fo ongemeen fchoon was

,

dat goede mannen, uyt vrees van verlokking, haar fchroomden aan te

fien , en niet min in Goddelijke genaden en deugden uytmuntte. Daar
gekomen zijnde, verhaalde hy, fe^en fy ^ haar fijn ongeval, en feyde

door een Goddelijk ingeven vermaand te zijn^ om derwaards, als de
cenige veylige plaats, daar geen vermoeden op vallen konde, fijn toe-

vlugt te nemen . Sy hiet hem welkom, deed hem allen mogelijken dienft, en
hy bleefüldaar onbekend gcheelc fes jaren lang, tot dat de dood van Conftan-
^i^^j" hem uytliet, enhy, tot verbaaftheyt van alle, onvcrwagt in de kerk fit-

tende gevonden wierd. Defe dingen heb ik verhaald, niet om dat ik defelvc
geloot geef, of den Lefer raade te geloven

, tenware, om dat fe verhaald

die niet vee]
werden van Schrijvers , die ontrent , of wel ter felver tijd geleeft heb-

grond heb. ben , en byfonder van "Palladius
, Biflchop van Helenopolis , de eer-

fte die'et onder alle Schrijvers gewag van maakt ^ die ons verfekerd
die felve maagd , als fe feventig jaren oud was , té Alexandrien gekend
te hebben , en 't geen fy hem hier van verhaalde, door de Clergie bevef-
tigdtezijn. ^/?r<77;/V/j meend dat dit feggen door de Arianen verdigt wierd,
om Athanafius daar door hatelijker te maken , cn dat fommige regtfinni-

gen het felve naderhand onvoorfigtig hebben overgenomen : maar ofdiit

waar is of niet , kan ik niet feggen. Immers ik ben verfekerd , dat,
fo'er al mets was , dat die gefchiedenis konde doen in twijffel trekken,
dit alleen daar genoeg toe is , dat niet alleen Naz^anzenus , maar Atha-
nafms felfs ons verfekerd , dat hy die geheele tijd fig in de woeftijne

heeft

{g) t.ecL lik I. c. i8.
f.

233. Theod. ubi fupra. (h) Fide Epift. ejus ad
Lucifer. CaUr. imer Lucif. op. (1) Loc. cit. (^) Pallad. Lmfiac. c. 1 3 5 . in Bihlioth.
Patr.Gr. Lat. Tom. z.p. 1039. Soz.om.lib. ^.c.C.p.Cox,
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t/^l}r
dan naderhand fo breeden verhaal gefproten is) dat ^-foudckou-

Snf*'
ontfteltenis

, en het feker gevaar h^r, in de Kerk ov^r-"'"""'gekomen
, niet wetende waar hy veylig foude inkceren

, voor die t^"'"'
'

fijn toevlugt nam in het huys van die' m^aagd , en van d«r foak dairna na,r de woeftijne week. Ik kan niet^nalaten eer ik afbreek hierMn te tekenen 't geen van 'Dorotheus, Aarts-BifTchop van Monembafif m- „Cd« in de hedendaagfche Gnekfche taal een beknopt HittoTo^t'T^Zven heeft) verhaald word(/), dat ConJfaHtius in het vijftiende jaar fit
'™%°-|--

ner regeering, den groeten Manafius {oude U.^.-^y.,.^L Xii nf^^S*
t?oka,:'JVT.t'M'j'' ^"S^'l"'* gabannen'. e^e^n^n FeU^l^^lyne pkats gefteld hebben, waar in, behalven de misflag ontrent de tijd

den onli"^ ^Ta ^'"^ omtrek vanfSwey,"gewX:
daar nntr"=

^at tot deffelfs nafaat gcftld worddaar nogtans geen Biflchop ooit te Alexandrien van die naamgeweS
kn^nd rhv"aiw''

gebannen zijn naar Engeland, ^daar noot

hyTdöor èebrlkf.n ft
^aar 't kan zijn , dat

vin nn gf^»P?'^'^'^'^^«''>-
genoemd heeftL plaats

liikwftrrre;?l7''"/^iu"g'^='''P naar ingeland
, maar, ge-iiJKwy te voren gehoord hebben , naarThracien) Feüx tot het Bifdom

voor^?^"7-
ingedrongen. Wat ^tha..}„s aangaat 1 y fchoolv^r die tijd ,n de woeftijnen van Egypten , alwaar wy hem voor ee„tijd m fiine aandagt en ftudie laten, en onderwijlen de wereld eens dr^?

rSouS"' '
""^^ "^J- bilytenaflie^'^

te befchouwen.

Elfde Afdeeling.

Van MHafms faak, fedett het Concilie te Simium, tot dat
van Sekucien toe.

INHOUD.
tr^^

'ramen geroefen. en een Geloofs-beljjde^

te Jr^l'.J ^'^'^''T''^''
Conftantinus de Groote had hem groo^

ftantius rrr^r^.T "^f regtfinnigen van grooten aanfien. Con^
flus l^LTfl '"^^-^'T

brt,ftothet ondertekenen van Athana-

"^or^ ^^^/^^^ vrymoedig antwoord, en gebannen

Sirmiaan^r / r ^^C^'^mé';?/^^';/ ^« mishandelingen bewogen omhet

Sm ^^^%'^/^^^^^^f^^J^en. Hy word ontfiagen en keerdweder
f'^f meï T^' ^^^^^fi^^^ of bet geen van fijn drift tegen alle, die

'^'eerdiahu^^^ "^^^^^^ ^f^^f^en, verhaald word, grond en geloof-

'^erfcheyfe r' ouderdom, dood en afbeelding. T>è

Een twHP^
Joorten der Arianen , en wie derfeher hoofden waren,

belüdeni
^^^^^^^ Vergadering te Sirmium. Een tweede Geloofs^

germeefi ^^^'^f^P^^y met uytdrukking van de namen der Bur-

^e/èlv ^^^^^^^^^f^end is. Snedige aanmerking van Athanafius over

rius w .^°"^^"tius word verfogt om Liberiits te ontjlaan. Libe-

^^nen ^fj
^^^ogen om die laatfle belijdenis van Sirmium te onderte\

tiy bettiygd in een brieffijne over-eenftemming en eensgefind-
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heyt met de BiJ^choppen van het Ooften. Hilarius fcherpe ttytdruk-

king over dien brtef. Liberius fchrijft neg verfcheyden brieven Ten

felven eynde, Hy komt weder te Romen ^ befit fijn ftoei, en fterft.
T>es Keyfers oogmerk om een algemeener Concilie te be/cfjrijven i daar

.
toe verfcbeyden plaatfen worden vóorgeftagen. Voorftag om twee Sy-
noden t'effens , het eene in bet Óoften , en het andere in bet VVeften,
te vergaderen, en waarom. Een Concilie in het Weften vergaderd
t€ Ariminen. Hoe veele ÊiJ^choppen aldaar vergaderden, jê^moede
'van de Engelfche Bijfchoppen. T)e Geloofs-belydenis laatft te Sir-

miüm opgefteld word van de regtfinnigen verworpen ; die dringen op
het iJeroordeelen van het Arianisdom. Het Niceens Geloofwordbe-
veftigd , en al het geen daar tegen geleerd wierd, verworpen en 'ver-

oordeeld. Urfacius , Valens , en meer andere worden afgefet. Het
geen in die Synode verhandeld was, word den Keyfer toegefonden. Hun-
ne Afgefondenen worden ftegt onthaald. Worden door eenige aan het

Hofvan den Keyfer misleyd, om fig met de Oofterfche te voegen, ffe-
derkeerende word hen de gemeenfchap ontfeyd. De Vaders te Ari-
mincn worden hard gehandeld, om hen tot over-eenftemming met dé
andere te noodfaken. Valens betuygd geen Ariaan te zijn. T>e Sy-
node word door dubbelfinnige woorden, en fchoonevoorwendfelenmis-
leyd. T>e Bijfchoppen fhuys gekomen zijnde, hadden berouw, en
herriepen hunne ondertekening.

Synode ve?'-^'
0^/ dc Kcyfet, van Romen (alwaar hy even te vooren

gaderdte l .
over hct ovcFwinnen van C^lagnentius pragtig had gefege-

birmium. praald>ertrokken zijnde, hield fig thans in 'tjaarCCCLVH
tc Sirmium op. De Ariaanfche BiOchoppen ontrent het ETof hun voor-
deel uyt des Keyfers tcgenwoordigheyt foekende, maakten dat aldaar
een Synode beroepen wierd, en deeden hiirt beft om alles een fchoonen
fchijn te geven. Sy gaven voor, genegen te zijn om weg te nemen het
geen hun party mishaagde, en feer te verlangen naar den vreede ^ enftel-
den tot dieh eyndc eene nieuwe belijdenis op {a) ^ waar in fy voor-af

nietwGe.
^^^^^^ hebbende, „Dat fy wel cenen God den Almagtigen Vader, en

loofs-bdij- 55^^^ eenigen Soon^ van den Vader voor alle eeuwen geboren , er-
dcQisop, „kenden, dog geen twee Goden toeftonden, henfelven onder andere

„io verklaarden, dat, gemerkt fomraige fig aan het woord «V/<3.', offub-
„ftantie (wefen) ftieten, men in de Kerk^ nog in de gemeene reden
„niet meer gebruyken foudede woorden oy,oicm (van het felfdc wefen)
«of oV-o/^Vio. (van gelijke wefen)^ om dat die bewoordinjren niet Schrif-
,,tiiurlijk waren, en de faak felfs aller menfchen bevatting te boven gingj
„dat buyten allen twijfel de Vader in eere, weerdighey?, klaarheyt en
„ Majefteyt

, en felfs door den naam van Vader grooter is als de Soon,
„gemerkt de Soon felfs getuygd, T>e Vader, die my gefonden heeft, is
..meerder dan ik, dat niemand kan loochenen, dat dit de algemeene

'

„leere der Kerk is
; dat*er twee perfoonen zijn, de eene de Vader, de

„andere dc Soonj dat de Vader de grootfte is, de Soon hem onder-
„ worpen met al 't geen de Vader onder hem gefteld heeft j dat de Va-
„der is fonder begin ^ onfienlijk, onfterflijk^ onlijdelijk , en de Soon

.dJefywii.
''geboren van den Vader, God van God, Ligt van Ligt, wiens ge-

ien gcte- jjboorte niemand als de Vader verftaan kan ; en dat het getal van drie
kendheb- „ in God geheel en volkomen is. Ditwas d'inhoud van hunne verklaring,

clie ly van eenige der voornaamfte onder dc regtfinnigen fogten onderte-

W Ext. ap. Athm. d, S;no4.p.é^^. mar. de Sp. col. 323. Socr, Ub. z.c. ^o.p. 124.
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kend te krijgen, waar toe fy voor-eerft uytkipten den Biffchop Hofius

,

d!vrr//u^''°°"'"'',^"' ^'f^^'
ten deele door bedrog, ten deele doorawang tot hun oogmerk overhaalden.

ien ..P^'^if
Bifl-chop van Cordüba in Span- E«(lva»

Cr;
^=''^e)°^danigheyt hy, als de elfde in rang, het Concilie van II-

""«'«•
libem gehouden ontrent het jaar CCCV, ondertekend heeft Hv wa?n- y«ndeft,gBeUjder(a«/./«r}Uee^ Heyden he vSrch'Ji'iging

s een Man van grooten aanHen , en die veele jaren lan^ Ji,^»
Vigtifte voorvallen en verhandelingen van Kerkelijke faken was^gêbnXHy w^sConJianUms den Grooten feer lief geweeft , die hem de verfclillen tuffchen Cecilimus en 'Donatus in de Synode tè Arles t™fle«en
^nbevoolen . in den jare CCCXIV. en n^aderhand naar iSdriïfH f

""'"'^/n tuffchen Alexander en Arius te fmoorenhad afgefonden Straks daar na was hy tegenwoordig in het Condhêvan Njceën, alwaar hy het grootfte belml, en in het opftellen van de

^t^tt'l "^^^^^ Na d,ê t.jd was hy nog Sre!
va^ T ^"f"''

'^7^' hy Vointter wJs , e^n de faak

kM ^^Zf ^^'^^'^'^^H voorfprak. Met een woord , hy was ful-

Vader der fiirh'" «"^l^fGelijken Man. dat hy. als ge^gtVoor den

Krianén f ^T"' ?"f"
^en naam vanV<.^,r droeg.

"^nmTu^^^tu^Z'tt"' ''
•'""u? gelegen was

,
om fuiken aaf- Der AnViienhjken Man aan hunne fijde over te halen , of ten minften aan kant""'""te fcnden, vervoegde fig by Conftantius (h), hem vertoonendf ^iL?!!

m"" T hun'ne faak konde gedaanZS te wIrlcSS?gefteld te hebben
,
dat fy wel Liberms, en voor hem veele andere R f

ÏeÏ^Cfd :T"'
^" f^'^Pl^^f^" «net fchrik en gewell ve^J d had!den, maar dat daar mede met gewonnen was, fooLg W«xindebLri

KSën^ldtu/°° ^^^"«1 "^'^'d. allf dSad rehut"
l^yt en ïs" daSv'V T ^'"^ '""Iken bequaam-
ne^ gaanfe laken' tlr^ ^ A ^f^^)^^^^^^^^^^^%^^

hen foudekon-

ftierd heeft f^ u ' Mcnfy, hy is het die geheelc Synoden be-

£ielni\eLlT.^''"'V^^ n,et'de grootfte LbiedigL.d,fon.

ge oof oZftefd P/n V ""ï'^^^Sen zijn hy is het die het N.ceens

enT:.^^ Arianen voor ketters uytgekreten heeft

SkltlHe tl?'°'^^/^'
'""''^ dien hem insgl'

Viwr aan l ? ' *°J!'^'' "P'^'S^ °P '^j" ''''y^^" hebben

.

w^vnl feïdi.T' ^""•'^'^^k daar mede konde geholpen worden , fig

wogê;^ dL hem d^'"- ^'J>'f''^
de Keyfer loor hun voorftel be'-Dieon.Bo.

''•«fced^n / 7 °"*°?d, en, gelijk hy te vooren aan Libe-^'M
te ovSen ^A iTt'^'"'

'° '''^'^Slijke redenen po^^^^

Roede nn^ '
tekenen, en met de Arianen toe te houden. De'i"g-«

iemee„°öJtftdd rftl?Pd" ^"T fuiken voorflag. on-^J^f'
nen, vr,n r ' °f>"a«^ «en Keyfer

,
en bewoog hem, na veele rede- trok.

om naar f
'"1"°^^ •' ^'e hem vervolgens ook verlof gaf

vereenoepd x ï '"^de waren fijne vyanden nietDcKeyfe

do(^ ' .
aanftonds den Keyfer nogmaals verfoeten , eniftrijftKo

bitKrd7 11 u"""" Vr^en te Hoof, ile Kamerlingen, hem fo ver-Sïï
aan HoC f u ^ Icherpen brief , vol bedreygingen en verwijtingen, hem,

ten en h
^^"^*eef

, die egter op hem niet meer vermogt^ als de belof-

Kevfer ri'^^^^^r^^"^"
hadden. Vervolgens fchreef de Envcr;

tii/ ?,
^^^*^heyden brieven , waar in hy hem als een Vader fom- ^''^^i^^^

jas met alle beleefdheyt aanfprak
,
fomtijds weder bedreygde, en hem'"'^'''*

0>\ ^.L ,

' wooï'
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voorftelde :, dat'er om die faak reeds fo veele gebannen waren ^ en het

voor hem onverdragelijk was , dat hy het alleen foude willen tegen-
waar op ftaan. Waar op Hojim deftig antwoordde (r) , „ Dat hy een Confe/^ori die

"g fnt-'^'^' " belijdenis der waarheyt geleden had , geweeft was ten tijde van
woord. 3, de Maximiaanfche vervolging , en nu gereed was \ felve te hervatten^

„ liever dan de waarheyt te verraden j dat hy wel mogt luy(leren naar hem,
„die oud genoeg was^ om fijn groot-vader te zijnj dat hy in het Sar-

„ dicaanfche Concilie was tegenwoordig geweeft , en ^t geheym van al

35 \ geen daar verhandeld was wift , en byfonder aldaar gefien had , dat
^^Kylthanafius fijne tegenftreevers opentlijk uytdaagde^ dog dat die met
„fchande waren geweken i dat hy^ gelijk fijn broeder Conflans y alle

35 dreygementen en geweld ter fijden fetten^ en alles behoorlijk en on-
55 partijdig foude laten onderfoeken

j dathy fou gedenken dat hyfterflijk
5,waSj en fig altoos voorftellen het toekomende oordeel > dat hy fig be-
5yhoorde onbefmet te houden tegen dien dag 5 en fig over Kerkelijke fa-

55 ken geen uytfpraak aan te matigen j dat , fo veel de tegenwoordigé

55 vcrfchillen raakte, hy vaftgefteld had^ fig met de Arianen niet tewil-

55 Icn voegen ^ maar hunne kettery altijd te veroordeelen ; dat hy ook
5, niet wilde tekenen tegen Athanafius ^ die hy ^ de Kerk van Ro-
55 men j en een geheele Synode onfchuldig verklaard had^ welk van fijtl

5, Majefteyt felfs was toegeftemd 5 die hem vervolgens ook naar fijn eygen
„ plaats eerlijk verfonden had : alles befloot hy met defe woorden j Ga
,:,dit tegen, bid ik «, Heer y en laat u door my gefeggen : want hetpafi
-t^my fo te fchrijven, en u daar op te letten.

Waarover Hl. Defe vrypoftige brief ontftak der partyen toorn des te meer, die

nfeuw7on. Kcyfer inboefcmden, dat Hofim hem als een vervolger aanfag,
luft ver- en fo verre was van des Keyfers begeerte te voldoen , dat hy om Atha-
wekken.

^afius wil de Arianen veroordeelde ^ en andere bewoog om liever te fter-

ven5 dan de waarheyt te verraden; ja dat'er in Spanjen veele waren ^ die
het met hen hielden. (Onder die hem fouden befchuldigen was To-
tamius (^d) 5 Biflchop van Odyfllpona in Spanjen 5 geen van de min-
fte5 die om een rijke Proeve van de regtfinnige party was afgeweeken ^
en tegen Ho^us een ouden haat, om dat hy hem over fijn boos levert

beftraft en een ketter genoemd had 5 had opgevat 5 en daarom defe ge-
legentheyt, om hem dat betaald tefetten, waar-nam.) Op dit aan-

^°rd"be
^^^^^^^'^ wierd Hojius nogmaals ontboden van den Keyfer , die hem

paald bin- beval binnen Sirmium, als de plaats van fijn ballingfchap, te blij-
nensir- ven. Een jaar lang daar geweeft zijnde 5 wierd hy 5 als Conjlan^

tius weder derwaards gekomen was 5 gedagvaard voor de Syno-
de (^-^^ alwaar hem gemelde belijdenis, om te ondertekenen 5 voorge-
houden wierd, welk hy eerft affloeg, maar eyndelijk^ na dat hy be-

Wordcyn-drcygd, mishandeld, geftagen en gepijnigd was, en dat alles, ter oor-

helonda-
fijne hooge jaren, (want hy thans honderd jaren oud was) en

tekenen te grootcu beforgtheyt voor fijnftervendligchaam {nimium fepulchrifut

hlaiT'
^^^^^ ' ^^y^ C/^ Bilarius,^ of om dat hy, gelijk fommige feggen,
gemakkelijk zijnde, vreesde elders henen verfonden te worden, eynde-
lijk, fegik, inwilligde en ondertekende de belijdenis

, die, indien wy
*t opfchrift van defelve , foo als fe van den H. Hilarius gefteld is , mo-
gen geloven , van hemfelven ontworpen was. Thilofiorgius voegd'er by
dat hy niet alleen tekende tegen het oVoi^Viov (het eenweefige) maar felfs

ook
{c) Ext. Epift. (^) Faup.lib.prec.p. 15. Edit. Oxon. (e) Athan.ihi4-

/. (f^i. Fauji ibid. p. 14. Socr. Ub. i.C p.p. 126. Sozom. lib. ^.c.6.p. U2, <4:?.<r;

12. p. 554. Philoj}. Uh. 4. ^.p. 493. (ƒ) symd. col. j5o. ^ ^



XI. Afdeel. D E N H. A T H A N A S I U S. 241
ook tegeii Athanajius- dog Athanafits {£) , die'er feker beft van wift

rtn/f
verfekerd ons het tegendeel, dat hoewel hy het met de A-

mervll li
' f^'fj ^^S^j

heeft ^villen tekenen. Dit was een Een hc^t

hoe
de mehfchelijkefwakheyt, 't welk ons vertoond™ ?r

hevt'eeSr'Tf""'"'
'-g^ jaren onbefchroomd voorde waar- [wïï^'fueyt geltaan, en fo raeenigen fwaren ftrijd tegen Heydenen en kette-sk oekmoedig geftreeden had , vervallen kan , wanneer hem God aanlelven overlaat

: welk egter niet fo feer te verwonderen is in fuikenfJk'Ken en gebrekkelijken ouderdom, te meer, om dat hem fo veelaeweUcn wreedheyt was aangedaan. Het is ook waarlfch.jnlijk, dat hv fodoor dat mvolgen de hoop gemaakt heeft van de Arianen insgelijL IiuUen verfagten, als welke het woord ,>«V,g. geheel niet verdragen kon

T^JeZ"^'A°u'l Wf '""^'•y'' "g^^f WOo"dnergens in de.H Schriftuur gevonden word. Immers hy wierd ontfla Hofi„,gen van fi,n verbanning, en door een Synodalen briefherfteld , en trok-
meteenKeyferhjkeorder, dat alle Biffchoppen, die hem hunne gemeen! ""''v .

Sr hv n
gebannen fouden worden, te rug naar Spanjen,

*Jillchop van lUibens, aanviel, dien hy , als hy fig te<-en hem opftel>'=°g='ii'^

Z^nr^tu Pu l°T ^P^"-!^" '^g^;*^' ^ ^^ed voor hem brengen , al-waar tufl-chen hen beyden vinnig getwiftredend wierd
i dog Hofim l^^r^ende dat daar door de faak naar fijn genoegen niet fóude^flooprn', on

t

bood Ckmenmm
, en beval hem , volgens hem gegevene laft , in ballingfchap te verfenden, maar die gaf tot antwoord^ dat niet té konnen

ITJT ^°'«Tu'^J"enBiffchoppelijkenftaat a|eFet! e"B.we,.,in den rang der gemeene mcnfchen gefteld ware. Als nufl^/S/x dat wH P''»'"''

«Rvfeod «-^^'-JO' den hemel, JcZS£fM'ï&
»in ka?niett;lrr;"^^^^

«fchouw-fpel voo/de w£u ?^ ""^ uwent-wille als een misdadige een

bid ik u , Mfl
""^^ geworden: maar oordeel nu, en wreek

van wraak del '^^'''J''^ ' ^" ^^'«'«rdigd door eenig blijk

voor baflinfr ^ '5 ^^"'''g*''- Dit.verfoek ik, niet om dat ik

oveLTn^'f'''P ^""t alle ftraflfen. die my om üwent-wil

dat
' "'Xfngenaamen gemakkelijk om te dragen, maar op

de rvopf
"^^^-n'ddelbare wrake fiende, van die dwalingen en qua-

fe WooXn
"'^

'? ^ijn^ n°gen verloft worden. De-fo~'*

teglnSteTr g/P-^oken, of /7^«.,%villende. om het vonnis
'^''^^

dat firn mnni "'^.P'^''?'-^ ^'^^^ '"^•^^ oogenblik een overval,

de. hv'lTA ^
getrokken, en fijn hals omgedraaid zijn-

Een tLva, ^'^^ agter-over viel, en ftierf.

wel een kl',7^r u'? i
''^"'ehouwers, en felfs by Clementimts, hoe-

baarde
w»°enlch Landvoogd, een ongemeene fchrik en verbaaftheyt

ik het nier ^1*^ ^'"'^ ^y my geen volkomen geloof, hoewel dog is ni«

derlinpen u
'°°chenen van tMarceUimis en Fauftinus , twee Ou-

Z'jn,
'y"".Verfoek-fchrift aan den Kc^ktTheodqftus verhaald te

'

hebben Ijef h
^'"^ tijd felfs leefden, en geen dertig jaren daar na hetfelve

heel Sn ^*^f"'
en fig, in opfot van de waarheyt, beroepen opge-

hjk bek H^"'
alwaar die faak volkomen feker, en als onwederfpreke-

end was: maar 't is ook waar, dat fy hierom geweldig zijn ge-

{g)X3hir '
[Hh] hekeia

l^.^^*'^ f*l-'i^y 0') Paufl.cr MareiU. hhtll. fuc.M f^<> fa^.
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hekeld, en het kan Wel zijn, dat fy van dc Luciferiaanfche fede zijn-

de (die van alle die gene, welke eenige gemeenfchap hadden gehad met

de Arianen , hoewel fy naderhand tot den fchoot der Kerke mogten we-

derkeeren , een afgrijfen hadden : want dat CVlarceUimis een Ariaan foii-

de geweefl zijn, is[/J een onverfchoonlijke misflag) niet feer onfijdig,

en felfs genegen geweeft zijn , om het quaadfte van hem te vertellen.

Sijn^affter- Immers 't is feker^ volgens 't geen t^thanafius met klare woorden (^3
^' fegd 3 dat Hofius op lijn dood-bed plegtelijk over de hem aangedane

dwang geklaagd , de Ariaanfche kettery verworpen en vervloekt , en laft

gegeven heeft , dat niemand defelVe aanhangen of omhelfen foiide. Hy
verliet dit leven, gelijk met waarfchijnlijkheyt kan gegift worden, in

*t jaar CCCLXI , even voor de dood Van Conftantius , na dat hy meer
dan feftig jaren Biflchop van Corduba geweeft was. Ik fal dit geheele

Verhaal van Hojius af-breeken met een dubbelde uytbeelding en lof-

fpraak, daar van de eene hem van alle de Vaders in het Sardicaanfche

SIjn lofrc- Concilie (/) gegeven word, wanneer fy hem noemen Den vroomcn
dcngcge- ouden Hofius, die wegens fijne hooge jaren , belijdenis, en oneyndi-

CondV 5) ge mocyten , hem in den dienft der Kerke overgekomen , alle eer en ag-

vansardica, „ ting waardig wasj en de tweede van Athanafius -, j,Hy W2is ^ feyd
i^hy{m)^ de groote en dc doorlugtigfte Belijder (Confejfor^

, waarlijk
^^hofios, dat is, heylig. In welke Synode fat hy niet voor? En wie

„ ftemde fijne regtfinnige redeneeringen niet toe ? Waar zijn de Ker-
„ken^ daar men geen verwonderlijke blijken van fijne forg en voorftand

,, vind ? Wie quam'cr ooit droevig en bekommerd by hem ^ die niet

„ blymoedig en getrooft van hem fcheydde ? Wie verfogt ooit iets van
„hem, dat hy niet gemakkelijk verkreeg? Defe lof-redenen hebben wy
hier willen tTamen voegen , om aan het verhaal van defen man niets te

laten ontbreeken, en daarom komen wy, dit gedaan hebbende, wedef
ter faak.

,

IV. Dwaling wijkt niet verder af van de waarheyt, als fe wel in haar
natuur verfcheyden en veranderlijk is, en dienvolgende kan fe in veele

nen. minder foorten worden afgedeeld Arianen quamen alle in het

voornaamfte point wel over-cen > te weten , dat fe de regtfinnige leer

van de Kerk, rakende den Sone Gods, tegen-fpraken j maar liepen eg-

ter veelfins tegen malkanderen aan , en elke foort was nog al in minde-
re onderdeeld. Sommige wilden, dat hy niet vandefelve, maaralle^
van een gelijke natuur en fubftantie of wefen was met den Vader. An-
dere feyden, dat hy den Vader in alles gelijk was, maar dat de H. Geeft
geene gemeenfchap had aan de natuur en het wefen, 't zy van den Va-

Macedonia-der, of van den Soon^ en dit was het gevoelen der Macedonianen.
Andere wederom erkenden wel niet het c>o«V;ov , dat hy eens^wefens was,
inaar feyden egter dat hy geen fchepfel was, gelijk een van de andere

Acacius. fchepfelen, en defen weg llocg Jcacius, Bifichop van Cefareèn, en

Anomoja- ^-i"^" aanhang in. Een vierde flag was nog voor het een, nog
nen gefpro- voor het ander gevoelen, maar feyden rond uyt, dat hy was «vo>o<(^»

v»nAë. jTj^r van {y Anomojanen genoemd wierden) den Vader t*eenemaal en

in alles ongelijk
:
dit gevoelen was opgehaald door y^é-V/W, die, naar het

feggcn van Efifhanius, door Georgms van Alexandrien , andere feg'

gen door Leontius van Antiochien^ Diaken gemaakt was, (welk mi^-

fchien

Bivar. Comment. in Dextr. Chron. ad ann. -^60. (kj Ad Solit.p. 651. (/) Epifi'
Syn. ap. Athan. apol. z.p. 592. (w*) ApoL ad Conft.p. 547. («) "Efi SI 7toK^%^^

h»m «is Miunt narei^tTilii. Cyri/L Catcch.6. p. 134.

Verfchey-

den foorten

van Aria*

ten van

tius.

Diebe-
fchrevea

werd.
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Diakpn''k^^^/*f
h« kan zfjn dat hy eerft van Lemtius tot

G^t.L ^" om fijn qiuad gedrag afgefet, van

Ew°PJ"'rr 'ï^f,=""Pf bevorderd en ten tijdS van fijne

om fiLi'!l
' ^^'^ Antioch.en een beq.mme gelegentheyt vond^By wdtóom fijne gcdagten aan het ligt te brengen, en te verfpreyden- want het S^^i'"?-

"le lig het Bisdom van Antiochien had aangematigd
, de faak van W»")-

afnhr""" •w T °r '^'S. ^*'%i«g gemoet van fijn eygenaanhangers, byfonder van Leontms, die te voren aldaar Biffchoo waseeweeft verworpen was. Want het Bisdom van Antiochien aangevalrdhebbende, vergaderde hy een Synode te Antiochien, waar in Iv te
lijk onlangs in dat van Sirmium gefchied was. de woorden iu.J^ \^
°ZZ'®{\ 'fgg'^"'^^

is van het felve of van gelijke wefenuytdrukkehjk verwerp, en aan Vakns, Vrfacius, en ^rLir^, de

Int 7f"f g^"'^!*^^ Synode fchreef, om hente be!

t^tXtu ^ Wefterfche B.ffchoppen tot hun gevoelen hadden

wieSnfl; \
''"'Se van fijn Kerk, die hy ha^d uytgeworpen

,

B ffchon viT".-'''" °P,' brieven van voorfchrijvrngvan G..rJ«. "orS

iS lxZYp r^'
gekregen hebbende, reysden fy naar AncyraiS Ga-'i^tr

va^L tri „^f'^'"'^'''"r'''' r'''""."8"
BiflchoVpen tot het inwyenS.van een kerk onlangs door hem gebouwd, vergaderd had. Defe eenoegen in den bncf hebbende, en verftaande hoeAW««W gehandeld hfd en

ftell^ Ta '"^'y.''^"'^

V"
^y""-^* Anüol.n had doen opftellen, fonden JS<?/»/«.r en fommige andere af, om den Keyfer od tewagten, hem de geheele gefchapenheyt der faak bekend te make^^nte verfoeken dat alle d.e Synodale befliyten

. diefeggen, datdeSoon's

&TVf:K""f'f'""'^'"^^^ii,> '"ogtenftandpypên: waaropde

Kerk vfn AntióchÏ fcW^^^^^^^^ ''^'^^^P^" brief aan de

Ren foude die h^t J^Ju u
toegefonden, nog ooit begiinfti-

f'«/en al W^^^^^^
^'"^ ^^"1^^"

' vaft voorgenomen had ^i^-

Kt de nn. r^^v^
te verbreeken, en ^at fy daarom d'eenend'an-

dL we^ rn?f^
Vergadermgen uytfluyten fouden , alfo^er geen an-

Kvi f. ""i'J^'y^^^^^^
^^S' henfelvenuytdeftrikken

wieK^^^^ vaftgefteld, aan te nemen. Hie'rdoornu

V '^"^ ^"""""y cier Anomojanen gefteiiyt.

Hof hield rr T c"
ï^^^^^" CCCLVIII , en het Dc Synode

fondene r^^ ^ ' ^^^^^^^ uyt het Ooften afge-^^s-

'^^^le fö^^
"^"''""^ het Hof zijnde BiffchoppeneenSy-wann^r

«lige n,J.^?*^^^""g
hieM^^ waar in fy, onder voorwendfel dat fom- gei^"^«>-

fondereL r
'""^^^^

, c>.V.^, een-wefijr, hunne by-

goedkeu
"^^""^^ Geloofs-behjdenis opftelden

"Photinuscl^
belijdenis, uyt die welke te vooren aldaar tegen

fwaarfchiinr iu^^i.°P^^^^^^' ^""^^ Inwyings-Geloof te Antiochien,

maanden t A
^^^'^^^ Bafilius en fijne Synode voor eenige

had) t'f
^ tegen Eudox'ws cn die van fijnen aanhang gemaakt

<iat fe n
^"^^^"g^.^^^eed was. N iets maakt defe Belijdenis vermaarder , dan Watdefctrë

>naar alle vvaarfchijnlijkheyt,defelvegeweeftis, die van den Paiis

«^.8* V V c-
557. Crc. 13. m.rM.Jmot.y. ii<{. confer.PhiloJlJib. t.
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Liberitis is ondertekend : want het is buyten allen twijfel uyt de om"
flandigheden 5 fo van de aardbeving te Nicomedien, de dood van Fr

oidwSe- ^" L'tberms y als anderfins feker, dat het in 't gemelde jaar van

ningyan CCCLVIII waSj dat Libcr'tus de ondertekening te Sirmien deed 5 en

mkans Ge-
^^^^ op van lijn Verbanning ontflagen wierd. Hy was reeds ontrent drie

Ws-form. jaren in ballingfchap geweeft, en 't blijkt liyt 't geen hy aan het eyridé

van fijnen briefaan Vïncenüus [s) aantekend, dat hy fijn ballingfchapjmoe-

de zijnde j en begeerig om naarhuys te mogen keeren ^ tot het ondertc-

Te Romen kenen bewogen wierd. Wat Cj^/Z^^/^/V/x aanging , die was tot fijne her-

herftciuig^
ftelling vry genegen: want als hy laatftte Romen geweeft was had-

ycrfogt. dén de adelijke en groote Vrouwen by hare mannen aangehouden, om
by den Keyfcr de herftelling van Liberhis te verfoeken , en defelve ge-

dreygd^ indien fy dat niet deedeh, hen te willen verlaten, en na hareft

Biflchop te gaan : maar de mannen , denkende fulks fonder gevaar niet

te konnen verfoeken j bewogen daar toe hunne vrouwen , als die dat

veyligft fouden konnen doen j die dan met groote ftatie en pragtig op-

gefchikt naar den Keyfer gingen, dien fy haar verfoek voorftelden : van

wien fy tot antwoord kreegen, Dat de ftad reeds, in plaats van Liberius*

wel beforgd was met Felix , een fagtfinnig man , die het Niceens Ge-
loof vaft-hield , en egter andere niet verwaandelijk van de gemeenfchap
nytfloot. OndertulTchen floeg hy haar verfoek niet geheel af, en nam voor,

de faak tuffchen die twee Bifichoppen aan de uytfpraak van andere over

te geven. Vervolgens nu te Sirmium gekomen zijnde, en verftaandc

dat'er, fo hy meende, een loffelijke en allefins aannemelijke belijdenis

was opgefteld ^ vond hy goed Lïberius te ontbieden {y) , en dat op fe-

keren tijd ^ als de Afgefondenen van de Oofterfche en Wefterfche Bif-

j^'jy^^ fchoppen te Hoof waren. Lïberius overgekomen zijnde, hielden dé
ontboden, Oofterfchc BilTchoppen ernftig by den Keyfer aan, dat hy hemhetH?-

moioujiaans Geloofs-form (welk van de gelijkheyt des wefens fprak)

foude deen ondertekenen > welk hy in 't eèrfte weygerde^ tot dat hy
eyndelijk door dreygcmenten en dwang overgehaald wierd, en te-

kende. Sozomemts feyd ons rond uyt , dat die dwang plaats had on-

trent dat gedeelte van die belijdenis, waar in de Soon gefegd wierd
niet Confitbjlantialis y of mede-wefig, maar den Vader in weftn en an-

ders niet gelijk te zijn : ook berigt hy ons , dat Eudoxius en de Aetia-
nen te Antiochien voorgaven, dat hy insgelijks het Cfxoic^ov^ (uytdruk-
kende dat de Soon van het felve wefen met den Vader is ) foude ver-

worpen hebben, en verklaard, dat den Soon den Vader niet gelijk is,

om daar door hunne faak, die aan *t fakken was , leven te geven , enftaan-
door x.Af- de te houden. Maar eer hy te Hoof quam en ondertekende, hadden

bewogcS'
"DemoPhïks en Fortunatiams (hem buyten twijfel op bevel des Key-
fers toe^efonden) reeds met hem daar over gefproken, met fuiken uyf-

flag , dilt hy hun verfoek toeftond , fig allenxkens ronder begon te ver-

Hy fchrijft klaren , en felfs aan de Oofterfche Biflchoppen (jy) een brief fchreef, die

veTandiïTng^y
"^^^ aantekeningen van den H. Hilarius hier fullen invoegen:

aandcBif-

Aan mijne waarde Broederen , de Ouderlingen en BifTchop-
pen van het Ooften , Lïberius groetenis.

Oordien gy in alle uwe handelingen de vreefe Gods voor oogen g^'

had hebt ^ ts uw hejlig Geloof(^z) by God en de vroome menfcneti

be-
is) Ext.ap.Hilar.infragm.col.^1%. (t)TheodJib.z.c.l7.p.9^. (v)Soz,om.lih.^.c.i^-

(x) ^th.adSoUt.p.6^7-CrSoz..loccit.C.
(y) Ext, ap. HtUr. ihid. coL^i^'

(jl) Fro dfifico ttmorf fan^afides vejlra C^f

.

tn tekend

eyndelijk.

fchoppen

van 't Oo-
ften.
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{ottZ a
"""^^^''/'^geea de ITet ff,reekt ; OotdtdA regtveefdelijk , ögylonen der menfchen. My aangaande, ik heb nooit AtxSn^^MS voor<re/iro.

gehouden, vreesde tk, anders doende, te/uilen geoordeeldwordenmaKk tedoe,,, maarfo ras ik verftaan heb dat 4God teliefd heeft, dTgthZtZregten veroordeeld hebt
, heb ik aanftonds uw vonnis en bejEtoTedZkeurd endaar overQa} een briefgefihreven , en die, omiHenllL

J»- Conltantius over te brengen, in handen gegeveii van on/en broederFortimatianus. Gemerkt dan Athanafius , van -xien ik vóorneemgeene brieven meer te ontfangen, uyt de geineenfchaf met ons alle uyt
geiten ,s verklare tk mids defin, dat ik vreede hfb en eens^Zd%rnetu aUen en met aUe de goede Biffchopj>en in het Ooften , ofinande-

4 t^f'^^^f^'f:
^« « ^'ter te voldoen , en te verfekeren dat hett ir^re Geloof ts

, welk ,k in defen briefverklare aai te «emeu on-
f^gerneenefibroeder\ytmo^\,Msheefid^

ZerulfT houden het Ware en Igemeene Geloof, welk

Zde Sjr^'^f'^' f-
'"'"è»'''»^" is van alle onfe broederenen

k^ê£i%^7'/" Sirmium ffamen gekomen waren^by-. dit Ge-

d7hZ^fl/r^1 T^' herten envrrJlligaan[c),
attbebtktoegeftemd dttvolgetk^ dit verdedigik{d): endaarom heb kPedjevonden uwe heyligheden te verfoeken, dit gy hier uytfZldat
LJJT'j

&'>'dhfyt wildet hebben;1door raad en andere middelen m«ne ontflaging uyt defe ballingfthap Te

Se hv wSi'^rl'^ïr'^ '""ï '^'^'"^'^ ^"l"»'' ^Germinms{è),t^i,^
te v^^^f^;!^" ^^^^^^
xentitT^^Lf «net hen

, met Epieietus, Au-5 zlin 7^1' h-V'''^^'^'"'^^% ^"^-^ fijne herftellingtektenge.

H «Z-, T S^"'«enf'=h»P fouden afgcfneeden worden; welk de

rpruiZT .^^'^^g^l'J een anathema, of vloek uyt teJrreeKen over dtenylriaanfchen overtreder. Insgelijks fchreef hy ( f) «" «»Vm-

C£7T""'I,'^'^°^ Capua, om hém bikend te maken, dat'"''-'

Jeafn C,f"/ ''^''"e"
'

I^^t Ooften was over-

fowX' R l ^' ^^'^ '^^ "eede weder toegeroepen was, ver-

gaderen T^'^^PP^" Campania (thans Terra di Ldioro) te ver-

'

nieen m.^ K
^e ge^^"' e" ^'yt het midden van henee-

dc vanT, f 1^'' Keyferaftefenden.teneyndedefelve, zijn-

drocvL "';"^ onderlmse vreede en eendragt vérfekcrd , hem uyt dien

Aan hetL ? ' T^^^?
hy alsnog was, verlolTen en herftellen mogt.

« vreede I .
briefhad hy defe woorden bygevoegd ; „ Ik heb

«eemopH Oofterfche Bïflchoppen : ik heb mijri

«rai^rdal°°^^°'^ Wer op, teii zy dat gy wild, dat ik

»myenu balhrigfchap eyndige. De Heere oordeele tuflcheri

VI. Liberius hier mede volkomen genoegen gegeven hebbende^qiiani

,

[Hh 9] té

*
Wf.' "n°^^''

'''"^"oórdeeling. HiUr. (c) Dit is het vals en godloos Ariaans Ge-
g. "i'jnc woorden, niet van den afvalligen. Hilm: (c) Vervloekt moet

4t ver T'ü ™^ makkers zijn. Bil. (d) Wederom cn ten derdenmaal feg ik:

eit
"°™> gy overtreder Liberius. ff;7<!r. {e) Ext.éi.fufra. (f) Ext.Ji>e,
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DeOoftcr-te Sirmium 5 en wierd na gedane ondertekening aangenomen, ontfla-

khlppl'n gen en herfteld. Dat gedaan zijnde fchrcven de Biïïchoppen, (g) aan

aan die van
, Biflchop van Romcn , en de Clergie aldaar , ten eynde defelve

Romen,
j^iierttis weder foiiden ontfangen , die beydc geruftelijk op den Apo-
ftolifchen ftoel fitten, en al ^tgeen in't afwefen van Li/^é-r/V/j- gedaan was,

Liberius mogt vergcten worden. Met dien brief keerde hy weder naar Romen

,

fij"intïe!
^^^"^ %i intrede deed, als of hy fegepralende t'hiiys quam. 'tis wel
waar , dat Baron'ms uyt het Tontïpcaal-boek ons verhaald , dat het

haai^"*^"
Romen hem by fijn wederkomft, om het overgaan tot de A-

rianen , niet wilde erkennen , de gemeenfchap met hem ontweek , en daar

door aanleyding tot een ftrenge vervolging in de fl:ad veroorfaakt wierd:

maar andere, die ter felver tijd geleefd hebben , ftellen ons die faakgê-
heel anders voor (/) i te weten , dat het vólk van Romen hem , als hy
de ftad naderde , met groote blijdfchap te gemoet ging , en dat wan-
neer, gelijk Theodoretus ons berigt(/é) , des Keyfers brief, beladende dat

hy en Felix de Kerkelijke faken t'famen bellieren fouden, in't openbaar

gelefen wierd , en fig tweederley flag van menfchen opdeed , elk verfoe-

kende dat de eene defcn , en de andere den anderen tot eenen BifiTchop
hebben mogten , de gcmeeiie fchare ondertuflchen met eenen monde uyt-

riep , Een God , een Chriftus , een Bijfchop. Ook verhalen die felve Schrij-
vers, dat Felixj \ zy door den Raad, 't zy door het volk, uyt de ftad
gefet wierd , dog dat hy door aanhitfing van eenige trouweloofe van de
Clergte (die tegen hunnen eed , gedaan by het vertrek van Liberius ^ van
niemand in fijn plaats te fullen aannemen of erkennen , de fijde van Felix
gekofen hadden) niet lang daar na wederkeerde , en openbare vergade-

?an^Feit ^^"S^" in de kerk van Julius ^ aan de overfijde van den Tyber,
cn Libe- ^laar ten eerden door den Adel en het volk met fchande wederom wegge^
rios. jaagd wierd j dat Felix nog agt jaren na de wederkomft van Liberius

heeft geleefd , en geftorvén is den 22. Hovember in het jaar onfes Heeren
CCCLXV. Na defifelfs dood vergafZi^^ri/^j de C/^r^/> haar trouwloos-
heyt en fcheurfiekte j herftelde een ygelijk van hen in fijne bediening, en
ftierfin het volgende jaar CCCLXVI. den 24. September. Hy fagegter,
gelijk wy mogen vertrouwen , voor fijn dood fijne dwaling, en keerde nog
weder tot betere gedagten j welk te gelooflijker fchijnt uyt de merke-
lijke uytdrukking van fijn geloof in defe gewigtige Artijkelen , die hy
Athanafms heeft toegefonden , en in de werken van gefeyde Athanafius

'

(/) als nog te vinden zijn , indien het maar waar is 't geen Baronius
wil, (dog hy geeft'er geene overtuygende redenen van) dat die belijde-
nis IS opgefteld , na dat Liberius tot de Ariaanfche party was overee-

TotSir-^^gaan. ^ »

weder op- VII. Hoe veranderlijken onbcftendig is de dwaling! De Kcyferwas
gefield nog al voor en na te Sirmium , en de Biffchoppen quamen in het volgen-

loofs^form. J^^'* CCCLIX. aldaar weder te famen , alwaar fy malkanderen verfi:on-
den,om een nieuw Geloofs-form of Belijdenis op te ftellen , die van Mar-

Biflchop van Arethufa, ontworpen, cn buyten twijfel in het Grieks
opgegeven, dog^ naar het feggen van Socrates, uyt het Latijn in die taal

overgefet was j welke luydde als volgd (m)

:

(S) Sozom. lib, 4. c. 15. ƒ>. 558. (/;) M. ann. ^57. mm. 57. (/) Marcell. Cr Fauft.
pr^fat. ad Libell. pree. vid. Hieron. Chron. ad ann. Chr.

3 50. (k^ Lib.i. c. 17. p.$6'
{l)Tom. {mihi) i.p. -^^6. (w) Ext. ap. Athan. de Sjn. pag. 67^. Socr.Ub.z. c. 37./*

Het
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Het algemeen Geloof verklaard en uytgegeven in tegenwoordigheyt
vanonlen Heer, de godsdienftigfte en onvergelijkelijke Keyfer Of/-
Jtanttus, dedoorlugtige, de eeuwige, teSirmiumden 22. ^^v,

als de treffelijke U^mtn Flavius Et/febms , ^nHy^atius
Burgermeefters waren.

y^rgelooven in eenen eenïgen en waaragtigen God, den K^lmaztken
.

Pader, Schepper en Maker van aUe dingen; en tn den eeffen ee
nig-geboorenen Soone Gods , geboren van den Vader voor aUe eewwpn
€n voor alle begmfelen ,

voor alle tijd die men fig verbeelden kanen eer dafer tets kan bevat worden ontfangen te zijn, door welken dlgereld gefchapen en alles gemaakt is , de eemg-geboorene
, alleengebooren van den Vader alleen , God van God, die den Vader diehem gegenereerd heeft volgens de Schriften y gelijk is y wiens Jboor^

te memand als de Vader
, die hem gegenereerd heeft , kend.^ De^

Jen weten wy te zyn de eenig-gebooren Soone Gods , dienaar den willeJij,

ILll
'''''' "^f'bernel tsnedergekomen, om de fondente niet te doen,

fn Jl ^f Maria, met JFjne T)rfcipelen heeft omgegaan\

ter Je^^^^^^^^^
^^//^./W hebbende^ekruyflfgeprven, enterheüen neder gedaald ts , alwaar hy alles , wat nog overii was vol-trok, en de bewoonders van dieplaats opJijne tegenwoordhÊeyt deed be^ven. Hy ts ook opgeftaan ten derden dage , verkeerde met flme T)irc'Z

leny en veertig dagen op aarden hebbende door-gebran
, wierd opJnnmen tn den hemel, fit ter regterhand des Vaders , en fal ten llïtL

tfir.
des Vaders, om eel ygelijktetZ

E M r ,1'"' '"'l^gt'g -n^ken wat ik u gefegd

L , .
^'""'/''"f'^l''f'^oord(nhAmütCwefen) aangaat. 4 heè-ben goet gevonden

, ^gemerkt het wel van de Vaders eenvoudii en in
^2 goeden fm gebruykt, dog van het gemeene volk niet verflaau%n Ce-

tZl T """fi'"^ $''^''fi '-^
.

otn dat het in de Schrif-
^^^r^^'f^'^onden -word) hetfelve uyt te laten, en, wanneer vanGodmp-oken ^ord, met meer te gebruyken, alfi de H. Schriftuur nooitan ae lubltantie, of het wefen van den Vader en Soon rewag maakt,

i" Zru f"? ''f»<?'^«^
^y feggen dat hy den Vader in alles gelijk

gelyk ons de heylige Schriftuur verfekerd en leerd.
^

iï^dfK..v''^^';''^''j*^^"''
fi^wyinhet Opfchrift gevoegd ('t geen A.„mer-

iaar u\A ,
°^ ongehoord was) de eer-tijtelen van den Keyfer, de«nge»d.a

eeHik
Burgermeefters, en de dag van de maand, waar door/'"-

''S"^ vernuftig tegenshen inbrengt C»), by wijfeenfchran.

no^oud""^^"
ftilfwijgens blijkt, dat hun Geloof niet dat van de Ouden,

j.^°*"^an de regeering des KeyfersC««/?a«ri«j- was : en, /eydhy,
ly voorgeven te fpreeken van onfen Heer, nemen fy aan een ander

eer te weten
, Conftantius : en daar fy weygeren den Soone Gods te

wnnen eeuwig te zijn, fchroomen fy niet den Keyfer als fodanig te
«rijven. Wat den inhoud van de belijdenis felfs aangaat

, fy feg-
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gcn met ronde woorden, (hetgeen fy in fommige hunner laatfte behj-

deniffen verworpen en veroordeeld hadden} Dat den Soon in alles den
Vader gelijk is , en dat fulks de klare en gediiurige leere des Euange-
liums was.

DeKeyfer VIII. Als nu de onluftcii van de Kerk, niet-tegenftaartde alle daar

voo"enai-^cg<^" aangewende middelen ^ geduurig aangrocyden, vond fig de Key-
gemecner fer (tocn, fo het fchijnt, te Singidunum, een ftad in Myfien, geko-

^inytebe". ) gcHoodfaakt , om tot het beflegten van allediemoeyelijkhedenop
ichrijven. cen algemcene Concilie bedagt te wefen, en ftclde, naar hetfeggenvan

Thilofforgius (o) , op raad van Tatrophtlus , Biflchop van Scytopolis

,

en Narcifius van Irenopolis, die te Hoof gekomen waren om tegens

Bafilius van Ancyra hunne klagten in te brengen, vaft, fuiken Kerk-
Daartoc Vergadering te Nicomedien te doen houden (/}: maar wanneer aldaar,

•^"'^
J^^'-door een fchrikkelijke aardbeving (waar in onder andere Cecropusy

fiicorae- Biflchop van die plaats, gefmoord wierd) alles om-ver geworpen was,
dien. kregen de BifTchoppen, reeds op weg zijnde ^ bevel, hunne reystefta-

ken en niet voort te gaan, tot dat de Keyfer, met Bafilius hebbende
naderhand raad gepleegd , Nicea tot de Vergader-plaats aanwees ; welke plaats t«
Nkecn, liever yan hen wierd uytgekipt , gelijk het Jheodoretus {q) duyd , op

dat fy met dien naam hun voordeel mogten doen , en hun Vergadering
onder den naam van het Niceenfche Concilie doen doorgaan

, waardoor
dan de eenvoudige en onvoorfigtigc menfchen gemakkelijk tot die ge-
dagten fouden konnen gebragt, enalfo misleyd worden , als ofhet geene
daar foude worden opgefteldj het opregte Niceens Geloofwas : dogal-
fo de aardbeving fig ook tot daar toe uytgeftrekt , en veele voetftappen
van hare woede en geweld nagelaten had , liep dat voornemen ook te
niet ; waar op de Keyfer van gedagten veranderde , en aan Bafilius
fchreefj om met de Oofterfche Biflchoppen te overleggen ^ welke plaats
tot het houden van de Synode bequaamft foude wefen : maar defe mal-
kanderen niet konnende verftaan ^ reyfde Bafilius felfs naar het Hof van
Sirmium, alwaar hy Marcus , Biflchop van Arethufa, en Georgius

,

Biflthop van Alexandrien ^ vond. De plaats daar men meefl: op oogde
eyndelijk was Tarfus^ een fl:ad in Cilicien (de geboorte-plaats van den H. Tau-

lus)j maar hier in vond d'een nog d'ander genoegen. Eyndelijk wierd
voorflag 'er een nieuwe voorflag gemaakt , dat men de Synode foude verdeelen

,

nodende Op ccncn tijd cen Synode houden in het Weften te Ariminen , een
lijk'tehoü-fl^ad van Emilia in Italien , en in het Oofl:en te Seleucien , een fl:ad
«Jen. van Ifaurien ^ doordien de Keyfer de hoop had^ dat aan de eene lljdc

Daar toe in
^^^'^ ^^^^^^ bekort^ CU de Biflchoppcn gereeder fouden zijn om

het Weften over te komen, en aan de andere fijdc, dat de Conciliën gedeeld zijn-
Ariminen dc, fy malkandcrcu te beter fouden verftaan, en de driften, die ander-

wTerd''"
^^"^ tuflchen de verfchillende partyen met het vermengen van fo veele
Natiën door malkanderen waarfchijnlijk ontfl:aan fouden, afgefnedenen
voorgekomen worden. Aanfl:onds wierden brieven van aanfchrijving
afgefonden, met bevel aan de Biflchoppen van elke Vergadering, om
eerfl: van de faken, de Geloofs-fl:ukken rakende, te handelen en te befluy-
ten, en daar na het geen de Biflx:hoppen^ die hen voorkomen mogten,
voor te nemen j en alles afgedaan zijnde, tien van elke üjde naar het
Hof te fenden , om den Keyfer verflag te doen van 't geen fy gedaan
hadden.

IX. Te Ariminen quamen t'famen meer dan vier honderd (r) Bif^

fchoppen:
io) Lik^.c.io.p.^^^,

(p) Soz.om.ltk^.c.i6.p.<<%, M Lih,2.c.z6.p. loo. (r)So'
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^hoppen, ja, indien wy aan het eenfijdig verhaal van Hunnerktu ,Ho,v^%Aon,ng van de Vandalen, in Hjn Plakaat(x) tegen de regtfmnige M-^^'^^'-Wioppe„ ,„ Af gfoof ftellen,meerdanduyfendKerk!voog-?™„t'

om'I,.^pf/'
f*^''>t fe«''-'jk waren, als zijnde befchreven , gelijk

mano uj^alle gedeelten van het Roomfche Rijk, hoewel'er niet veeleuyt het Ooften maar de meefte iiyt het Weiten quamen De Stadhouder Tmrus had reeds eenige Bedienden tot dagvaarding naar alledêProvmcen van het Wetten afgefonden, en had order, ol dezelve niette laten fcheyden, voor dat fy malkanderen m een eenparige Soofsbehjdenis fouden verftaan hebben, met belofte van een Bur|ermeefter
ï , fo hy het uytwerkte, voor fijne moeyte. Hy had ooklaft omop des Keyfers koften de Biffchoppe,! met eeL en ^rmken^eCfien Kp°Swelk die van Aquitamen

,
Gaulen en Britannien affloegen , die lieveroo ''»'»"™

hun eygen koften wdden leven
, uytgenomen drie Bilfchoppen uytBrLïScS

X^a' V™'' ^J"''^' geen hen van 't gemeen to"
'^

SrhoTlK"d~r;,'" hunne mede-Biffchoppen hen tot DKcB.r-

vafwlr f '
' °°'-deelende redelijker tc zip op koften -chop'pS

fommifeTfn rw t, ^f.
^'^^ leven. Hoewel dit vanSa^

dTtSnn. v^f l^""'"''''""T^ fS'^^ feyd-erdeHiftone-fchrijverr""

ty^^Ary u
^«'ehooning vanC^-), dat het een bewijs van oude deusden godfahgheyt was voor een Biflchop arm tez,,n,^„ dat het™g«.ordeeld wierd op de gemeenebeurs te leven , dan iemand in 't byfondertot lafte te zijn T famen gekomen zijnde , konden ly in 't eerft nietverftaan by malkander te fitten, fo dat de Regtfinnigen in de kerk vérgaderdan, en de Arianen Tdie niet meer als ta^ti^ ffprk w^LT H"nt>fl.M, ofbid-plaats. het^segterwaarfchtnUk^ dS^

gX7z& °^?'"l"ft=rT"'^^^^''~handeldr^^^^

wierd voort™ Atïm overwegen van de Geloofs-ftukken

pleyt waren ,S ^)rZ '".^^f
«fcheyden faken voorgefteld en be-

fche pirtv Ód en J^^^^^ ^f"'' »« de overige van deAriaan-

n.oede^'e7doo%e veSvdene'rf TV ^^'""'^^ menfchen ge-a«
ren ,\U

verlcheydene Geloofs-fornlen ongemeen verdeeld wa- "«'"'g

openbare J !^,
laatfte Synode te Sirmuim ontworpen was , als het "."«ir.

vfrSs hTd
^^^"'""1 "^"'^"^ de'^Keyfer het k\-~'

dat ^nneml^ i ^'''iT'*'
^" <^°""'ie ook niet anders konde als

twiften ve^wtr a
^^ nauwkeurig onderfoeken over fulke faken

regte bel^LTn * ^"
"^i? yederom haat en afkeer; dat het beter was

j^onftiee w
'"8"" '^^''^'^"^ h« fchoon door de on-

fcherpfinnrh!.J'
""e^eneeren als nieuwe uytdrukkingen , die naar

/''^"'^^''^'*!"-''""''«f'"al^en, tegebruyken dat het woord
bekend T a

"^^^'^ 'n de Schriftuur t'eenemaal on-

Schriftuurt f
^""^

P'''*'^ dien met deH.
feed hehlvnj

'^"'^ ^"'^ ^ader in alles relijkis. Dit ge-

Voor de VV A
belijdenis, die fe in Be hand hadden.

Regtfinnig ""S ^° dra defelve teneyndewas, riepen de

«(«loofs r ''j" "'et herwaards gekomen, omdat ons eenDicmoeJij
i!>-iorm ontbreekt; wy hebben^er een, dat ons van onfe Voor-""* ''t'-

(') jt vn
'-^'^

(""fsu: f''
* ff""'- -^f'"- 4- /> 5 O- W C'"''- I e "M • Lei. 4.
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fignigen

wierdafge

wefen.

55 vaders is overgeleverd ^ en van ons ongefchonden bewaard vvordj in-

dien gy dit hebt opgefteld^ als die nu eerft begint te gelooven^ fo

kond gy nog niet gerekend worden onder mannen van deHeyligeOr-
5, der, als die nog de eerfte beginfelen van uw Geloof niet geleerd hebt :

„maar indien hier geen nieuwigheyt onder fchuyld, volgd dan de oude
„order en pra£tijk der Kerk in alle ketteryen als godloos te verwerpen,
5, en verfoeyd opentlijk en fpreekt den vloek uyt over het Arianisdom

,

55 want dat defe godslafterlijke leer van Arnu niet anders dan beroerten
„en verwerringen van haar eerfte opkomft tot defen dag toe gebaard
„ heeft 5 is meer als bekend de geheele wereld door : indien gy derhal-
5, ven hier gekomen zijt met die gedagten als wy^ wel aan, laat ons

. «eenparig veroordeelen en vervloeken alle ketteryen , en vafthouden
„aan de inftellingen van onfe Voor-vaders, om daar door alle gelegent-

„ heden tot het houden van Synoden voor het toekomende over die faak
„af te fnijden, gemerkt de Vaders te Niceén hier in al *t geen voor het

„algemeen en regtfinnig Geloof nodig is, reeds beforgd hebben.

DcsKeyfcrs X. Dog eer fy hier in konden voortgaan , wierd hen een brief(jv) toe-
laftaande gefonden van den Keyfer^ waar door belaft wierd niets ontrent de Bif-
Sjnode. fchoppen van het Ooften, die elders vergaderd waren , te befluyten , al-

fo het geen daar ontrent gedaan wierd, van geene waarde foude zijn, en
van hem niet worden toegelaten. Defe order wierd ingevolgd : maar
wanneer fy de valsheyt en verradery van de anders-gefmden , in hunne
by-een-komften gefmeed, merkten^ wierd nodig geagthetNiceensGe-

Scns^oV
beveftigen, gelijk door een(^) breede uytfpraak van die Syno-

loofword de wierd bekend gemaakt. Dit wierd van allen ondertekend , en daar
o^aertc- door betuygd , dat fy van het Niceens Geloof (welk het oud Geloof^

aan de Propheten en Apoftelen overgegeven, en vervolgens van hand
tot hand aan de Vaders overgeleverd, behelfd) niet moeften afwijken

,

fo dat'er niet mogt by^ nog af gedaan worden, en \\a s^oordfiMantie
(wefen) fo wel in benaming, als beduyding van faken

, ongefchonden
De Ariaan- moeft behouden worden. Vervolgens veroordeelden fy in verfchefden

Sroor".^^^^'"^^"
Ariaanfcheleer-ftukkenW, waarin fy byfonder de ^or-

dceid. tel en hert-ader van de Ariaanfche kettery raakten) en voor het laatfte
velden fy hun vonnis, en fetteden(^) af Vrfacim , Valens , Germinius,

llnËckt
^^^^^^"^^ ftijffinnige ketters, verdraai jers en onverfoen-

^ 'lijke vyanden van het Niceens Concilie en Geloof. Alles gedaan heb-
Bcrigt hier

bende, deeden fy den Keyfer fchriftelijk verflag van hunne handelin-
vanaandengenCO, hem verfoekende , dat'er geen nieuwigheyt in het Geloofmogt
fonden

^ ' wordeu toegelaten, maar alles daar in gelaten fo als het ten tijde van fijnen

m^cZ rt^^""
""^^^^ ""^H^^^^^ '

en dat het hem believen mogt de Bif-
Bairchop. fchoppen (welker veele arm en van hooge jaren waren) te veroorlovenom weder te keeren elk naar fijn kerk, om over het volk, hen toever-

troiiwd, te waken, en met hetfclve in dengebede, om den voorfpoed en
vvelftand van fijn perfoon en regeering, aan te houden. Defen brieffon-
den fy door tien uyt het midden van hunne Vergadering mannen die
wel vroom en opregt, maar onbedreven waren in de konft van een faak
te beleggen, en byfonder in de ftreeken van het Hof. De Arianen fon-
den insgelijks van hunne fijde een gelijk getal, mannen van jaren en er-
varendheyt, die verftandig en fchrander , en in allerley loosheyt en be-
drog ongemeen bedreven waren : maar Vr/acms en Fa/ens quamen alle

[
de

O) ap. Hilar. infra^m, col. 457. Jhïd. (a) Loc. cit. (b) Ext. SentenÜ^
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Kevferr^r?nH ""''^ teHoof verfchijnende. namen het gemoed des?''";^ .

node i*^ da AffZT"'''^''^''' 'f^'"
^^g'Pl<=g-gen van d.e Sy- .t^.™

nen . verfi^tÏMe^^0^Je^^^^^^^de, van tot nog toe met de Afgefondenen niet gch^okcn tTlhU 1"^^'
gemerkt faken van die natuur , len gemoed , dat mer ^,t^^^^^^

hebben
(^},

forge. befet is, vereyfchten cn ify tegenwoordig ^^^^^^^^^^

hunne booirthi"^^^^^^^^

fonï„;rt:matvtt:tel^^^^^^^^^^^^
fchreef aan den Keyfer tot antwoord r^t n f^'T ^t'

^?'''^^"'

daan was , eeenfin^ kr,n^
antwoord (f). Dat fy van^t geene by henge-

belaft haddirïfcin'"!^'^'''" '"""^^ Gefanten elk
jefteyt defelve behele "nï^aan" oVTh"''

verfogten
,
dat fijn Ma.

over het de moeytenfet waaTd was te?w ften "VT"^ ^'^""^ '

(wefen) de groote fteen des aarftL«l^^ ' "r"?" '^'^^^ M/famie^"^-'^
tig,fo/deree^n.geauth4iteyt van SiSn^ f onv4,rfig- fS^n.
«nen was, en dat dit hef IJ.^

«bchnttuur, van de Vaders aangeno- «'«^•i-»

lijk is
:
(hoewel daa eenSefcT ' ^''^ Vader ge- Z^^;

wel erkeWn dat hy naar den^r ^^^^
^'^''y^'^'' doordien fy

ven even gehjk is.) Door defe en / r ? T'"' ^'Y denfel- ^te^^^
Afgefondenen overgehadd om ^'"S^b^^ bedriegeryen wierden deS.'

'

«neenfchaptehouden. waar na fvT"
houder Taur«s order'eSên l T f^^eyd kregen

, en aan den Sta^d- o„be-

voor dat fy het vooreffrhr. f ^ '^^ ^7"'^''* f^^eyden f'ï'y'i»

en alle dieV.g o3Ï^rb" ^1°™"''^' ''.^^b^" g°ed-gekeurt.
louden overgebleven zifn M T ' '^""^ «^^n vijftien

Synodefelfsledelkeerr- dS''' ''^^ Afgefondenen
, ^n de ••«7^0-

breed op wat gewe d hu^ wasïan'l!!^''^'''"'"'""'^"^^^
haa'den wyd rd^',„„

fchap vandeSynode ontfe^H ' ' ?r ^T^*'^^^'''^'^''^''^^
J'ooftgang beeonXn ft ,^ " ^Ifoo de Arianen op hunnen goeden f''7

tot den%r„"nHr. r^^l^i^-''^- ' -i»- fy de A^aders, (ten dee- En de Va-

aldaar moede^ii„!r? u
<'°°'-''«"de

,
en ten deele het langer blij- t"T"7

van het Oofl-^n r„-'j°V
"zwegen tot het over-een-ftemmen met die overgT-

van welke ^y^^wl '^T?'J?f'
^^^^"^'g h"" ^uk vaft hielden ,

^a-id.

fte was. Op defe
^^^^^^«P Agen in Vranknjk, de voornaam-

feven maanden •n^f^^^ J^^'"'''-'
^^c'^

' hen voordragende, dat fe reeds

gemakkelijk wint ^ ^""^^^^ opgeflooten geweeftj dat fe door 'ton.

fen die tekening "^T^
^" ^^^^^^ ^^""^ omgekomen

5
dateer buy-

Vermaande hv h^^^? vertrekken was, en daarom
*^oeften denken «"r

^^ voorbeeld van alle de andere te volgen, die fvui^en wijler te zijn dan fy , die fo weynige waren. Op Thel?a'
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Phebadius dius was een geruymen tijd niets te winnen , dog ten laatften wierd'er

cndefijne ggn middel uytgevonden , dat hy en de fijne de vryheyt fouden heb-

TooTfiróg ben, om hun eygen verklaring by die belijdenis te mogen voegen. Dit

t °wefen , deeden fy , en verwierpen en veroordeelden in hunne verklaring Arms en

eenige fijner voornaamfte ftellingen > dog , niet tegenftaande alle defe

^l/^'Mj^voorfigtigheyt, waren fy in \ net en bedrogen: want 't is feker ,
dat

net. dit het beftel en de uytwerking van de loosheyt en het veynfen van

vaiensbe-
^^^^^^^ ^ Bifichop van Mutfa^ was, die dan voor de geheele Vergadering,

tuygd'geên na gemelde onderteking van Thebadim en de fijne , betuygde {g) geen

Ariaante Atiaan te zijn , en van de Ariaanfche godslafteringen te fchrikken^ waar
'"^"*

op C^lufon'ms, Biftchop van Byzacien, een Man die om fijne hooge

jaren aanfienlijk was, de Synode verfogt , dat de godloofe ftellingen

^

die Valens waren te laft gelegd ^ mogten gelefen en onderfogt worden.

Dcfieifs Dit toegeftaan zijnde, wierden defelve ftuk voor ftuk gelefen door Cto-
loofcver- ^^'^^ Provincic van Picenum. Na het lefen derfelven voer Z^^-
ki^nngcn.

^^^^ ^ betuygde aan geene van die ftellingen deel te hebben : en rie(>j

om figfelven te fuyveren , voor hen allen uyt j Vervloekt zy al de ge-

ne, welke loochend, dat ChriHm ^ de Soone Gods, van den Vader

voor de wereld gegenereerd is. Dit gaf de Vergadering fodanigen ge-

noegen , dat'er eenparig placet {'t behaagd my) op volgde. Dog
Faleus ging voort; Vervloekt, fèyde hy, zy die, welke loochend dat

de Soon den Vader volgens de Schriften gelijk is > of die feyd ^ dat de

Soone Gods niet eeuwig is met den Vader ; of dat de Soone Gods éen

fchepfel is gelijk alle andere fchepfelen zijn j of dat hy uyt niet^ en

niet van den Vader voortgekomen is ; of dat'er een tijd geweeft is , dat

hy geen Soon was. Over een ygelijk defer ftellingen fprak hy t^elkens

een byfonder anathema of vloek uyt , en de Synode toonde met hunne

toeftemming daar in genoegen te hebben. Gemelde Claudim ftelde heni

nog eenige verdere fwarigheden en vragen voor ^ van welke hy figfel-

ven fuyverde; onder andere verklarende, te vervloeken al die feggen fou-

de, dat de Soone Gods wel geweeft is voor alle eeuwen, maar niet voor

alle tijd : ( want de Arianen wel gewoon waren met fuiken onderfcheyd

te maken hun gevoelen te verbergen.) Dit wierd van allen eenparig

goed-gekeurd. 't Behaagde hen, dat hy figfelven fo openhertig enron-

delijk verklaard had , fo dat fy hem ten hemel toe verheften , en figfel-

ven befchuldigden van fulke quade gedagten van hem gehuysvcft te heb-

ben; en egter fchooPer onder dit alles een flang in het gras, die van hen

niet wierd gefien , maar onder andere bedektelijk verborgen lag in die

lo een ftclling , *Dtf^ de Soone Gods geenfchepfel is, gelyk aüe andere fcheffe'
ftaaitjea [^j^ ^yji . prikkel en het quaad van welk feggen ( hoewel fy het toen

^ ^"
niet merkten ) daar in gelegen was , Dat het loochenen van den Soon te

zijn gelijk de andere fchepfelen , noodfakelijk vaftftelde , dat hy een

fchepfel moet zijn , hoewel verhevener en treffelijker dan de andere.

En wat het woord van fubftantie (wefen) raakte , men fchreeuwde daar

tegen als een onfchriftuurlijk woord, dat ingevoerd zijnde, veel aan-

ftoot gegeven had , en ondertuflchen ftemden de onvoorfigtige Vaders

toe hetfelve na te laten , en meenden , fo lang fy de regte meening kon-

den houden , niet de moeyte waard te zijn over woorden te knibbelen.

De Arianen Dus quam het hier op uyt, dat beyde partyen genoegen hadden ,

dcfc s^nl A'^^^^"^*^^^ belijdenis aan het ligt quam ^ en als de uytfpraak van het^
dc hun rimynfche Synode verfpreyd wierd : immers 't is feker , uyt het geheeld

voordeel, ycrvolg van de gefchiedénififen van dieiï tijd , dat de Arianen ongemeen
roemdert

(^) Hiero}i.Adv,Lucif,Tom.z.f.i^-^,exA3,Syn,Anmin.
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hermit?P ^" «gtbaarheyt van die SjTiode, die k,a) waar

deelZ Ir'?''
'l"'™-^ '"Sen het Concilie van Nicea ftelden, en oor-

fchaal te kon '^T^A ^'""J" ' T Nicea in de waag-

rok A^^ ^5 ^y""^" S^'^^yd^ lijnde , ver- ^ ^oc,^

j '"iiif, ue iM icea
, een Itad in Thracien , alwaar fy , by wiifevm ppn cd dennode, vergaderden, de bel.jden.s, te Ar.minen doorgedronarn in de Cri.r~fche taal overfetteden

, w|der bekragtigden, en akit GeCf"an N^Tet'Swelk door een algemeens Kerk-vergadenng ontworpen en vafto-efeld wa,aan het ligt gaven
, ten eynde de eenvoiidigemenfchen. door den n^fm

ê'^""

van N,ceam,sleyd defe belijdenis voor dat bydegrootesSwasoT
gefte d fouden aanfren: maar ^t bedrog wierd haaft gemerkt, en alTdwaasenbelagchehjkuytgekreeten. Ookhadde roemvanlunnewinftXrhe D,= o«

vfr'r^^'V""'"/'*"?'"^ 8^^" langen duur
: wantde regtfinnf S^' wM

ge V4ders Qk)
, hoewel voor die tijd misleyd , quamen niet fo dra tl huys d v

.

t; L^tdr rhfdden' hL'ttll^k"'"' '
-

den. of dier m^nf^r ,
verftrikken

, en dat fy met anders meen- deriu„db..

de Meer fa "fn ,"f °q^'">'^'^'".S'='"P'°'^="
't geen hun herte meen-

als d^'JdaaVniirallt vttk^n^el^eS ^^'^^^^t^^^'' '^
da, men fig ook aanmatigde de Kerkelijke perl^e^^efdrSen m«fekerè voorregten te begiftigen

, en byfonderlijk vaft te ftellen , dat r/ fde-
g"''^'''-

inkomften der Kerken van alle belading en bcfwaarnis voor het lemien

(h) Vide Aug. contr, Max. ArUn. lib. x.c xa ml n.. ^ , ^

Cod.Ucod,nb.^6.t^ l\!g\f
^^^^ f-pra ^mbrof Epijl. p. ^z^. ^,d.

Twaalfde Afdeeling.
Van dc Synoden gehouden te Seleucien , Conftantinopelen , en elders.

INHOUD.

cacifn/n i^^^^^ Jy^^'^'^^^y
P^-tyen in die Vergadering. A-

'^^^ ZoidC "^T'^^'^^'^l
het gehouden hebben, ujgenomen

tenZTt?r ^^^^^^^^ Leonas, des Keyfers Lieu^

node met .
''''''''^'Mj der Acacianen. Acaciiis overvalt de J>-

tefind ziLJ (^elo^fs-belijdenis
, die van alle met hem eens-

leeCen TV
^ ^{/schoppen ondertekend was. Leonas belajf defelve te

ividents 7
l^^^^^nts word overwogen en ter froefgefield. T>e be^

ren me f^^^^^^i^" word goéd-gekeurd. T)e Acacianen weyge^

fpf' c 7T ^^rgadering te komen, en worden van de Synode afze-

ZfZ /''^^^^^ maken Jig te Hoof bevriend eer

kaf,n.n IJ f^V^^^^^^^^ '^^^ d^ Synode konden aankomen. Een Sviode

^
""mid inde Keyferl^keHoofd.jiad. Bafilmsvan Ancyra

[li 3] Aètiüs
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Aëtius tot een twiftredening uitgedaagd. 'De halve Arianen drongen by

den Keyfer fterk aan te^en de gevoelens van Aéüus en I udoxius. Aé-
tius wordgebannen. Eudoxius is onwillig om de leer van Aetius te

^eroordeelen. Sylvanus en fijnen aanhang word veroordeeld en ge-

hannen. Een Synodale briefaan Georgius
, Btjfchop van Alexandrren,

ever het veroordelen van Aètiiis : welk van de aanhangers van Aètius

in een by - een-komji te Alexandrien ondertekendwierd. i)e belijdenis van
Ariminen , daar nog iets nieuws wierd bygevoegd ^ word door de Synode
van Conftantinopelen goed-gekeurd. Conftantius vertrekt naar An-
tiochien , alwaar een Synode word gehouden , om de leer van de tne-

de-wefentheyt te veroordeelen. M^letius word tot BiJ^chop van die

plaats gekoren. Alle partyen hadden een groot gevoelen van hem-

Hy verklaardfigfelven openhertig voor de regtfinnigen ^ tot groot mis-
noegen en fpyt van de Arianen. Sijn predikatie daar over aan die van
Antiochien. Hy word gebannen. Een tweede Synode te Antiochien

tegen Eudoxius , door toedoen van Acacius. Conftantius voornemen
om die verfchillen door een algemeener Concilie te flegten : dat doof

fijn dood wierd afgefneden. T>ejfelfs fiekte , dood en afbeelding.

fthe^sfno.'
^ Ti Ji^^^ ^^^y^ ^^"^ "^^^ Ooften om te fien, wat'er ter

dc tcsc '

j^/l
f*^^ver tijd van het houden van de Synode te Ariminuni ge-

icucien. XtX daan zy in de Synode te Seleucien. Hier vergaderden in «Ie

LcSoc ^^^^ 5 martelarefle Tecla toegewyd , ontrent lóo. Biffchoppen
veel. (andere feggen tien minder^ , hoewel'eralle de Biflchoppen uyt het Oo-

ften 5 en uyt de Afiatifche en Pontifche kerken toe befchrcven warert.

wSsdcn I^eyfer fond , om by het verhandelen van de faken des Geloofs te-

Kcyfer genwootdig te zijn „ en de Vaders met al 't geen fy fouden van noden
daar tegen, hebben te verforgen, derwaards fijn Schat-meefter tot het eerfte^
^^^"^ en Laurïcius , de eerfte in de regeering van Ifaurien , tot het tweede

Socrafes geeft ons {a) uyt Sabinus verfamelingen van de Synodale
handdingen een nauwkeurig verhaal van 't geen in dcfe Synode verhan-
deld is j wiens voetftappen wy kortelijk fullen volgen. Defe Syno-
de wierd geopent op den feven-cn-twintigften September van het jaar

Diedefelve CCCLIX, wanncer Leonas^ uyt de naam van den Keyfer , hen bekend
"P*^"'^' maakte , dat een ygelijk de vryheyt had om 't geen hem goed dagt voor

te ftellen: maar die'er tegenwoordig waren gaven tot antwoord j Datfe
aïs nog de gewigtigfte faken niet konden in handen nemen

, gemerkt
verfcheydene, die verwagt wierden, nog niet waren aangekomen j felfs

ruM
^^^^en reeds Macedonius Biflchop van Conftantinopelen

, Bafilius van

waJ'er'
^^^icyra , en eenige andere , niet wetende wat'er in de Syrtode tegen hert

eerften mogt worden mgebragt
, figfelven

, op voorgeven van ongefondheyt of

fouv^r
^{^[gelijk, verontfchuldigd

: en als Leonas , dies niet tegenftaande aan-
handcid hield dat fijn werk beginnen fouden , was hun antwoord > Dat fy geene
worden, yerfchilftukken konden voornemen, voor dat de faak van de befchuldigde

BifiTchoppen onderfogt was. Ehis konden fy malkanderen niet verftaan
in de order en rang van faken ^ welke eerft en welke laatft fouden ver-
handeld worden , waar toe niet weynig hielp , dat de Keyfer nu eens
dus j cn dan weder fo fchreef Hier door raakte de Vergadering ver-

De Synode deeld in tweén , waar van elk fijne hoofden had. Van d^ccne fijde

part7«
w^ren de hoofden Acacius Biflchop van Csefareen , Georgius van Ale-

vcrdccld. xandrien, Uranius van Tyrus, en Eudoxius van Antiochien, by wel-
ke fig voegden ontrent dertig andere. De andere party had tot hare hoof-

den
( ét) Lik, 2. <r. 39. i^ts. Qrc. Soz.om. Ub.^. c. iz.p. 57:;. Thcod. lib. l\ c. zC.p. 109.
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en iST/n Laodicea, J^/Wax vanPorapejopolis,

de Synode N, velf""™^ ''•'J^?"'*
^^'"'^ meefte leeden van

den dar M ^ <

fandelen; waar op ^cacius en de fijne wil-'°°'%"-

felfc^
^""^^ weggefchooven

, en een ander in deflelfs plaats ontworpen worden: maar die van de andere Me Hmna^nop het vaft-houden aan de Synode van Nicea- alISk kon^
^

fiydenfy, het woord .>»V.©^ ^(mede-wefig, of eens Ss?^^^^^^^^^Dit harrewarren duurde tot in^de nagt, wanneerevndelHk f

7

J^Z::'J\'f''' 7"^'^ -A w-wlTni^SepfS^^^^^^^

vergaderd, goed gekeurd was, S^aV^'.I^VZl^S^^^

deJL°1„'S«teten"'K^r'''^"^^'"^^^ flootenfede»va„d.

g^aeTdfrdrdald^éf.-^^^^

de gemagtigïe p°«y v^def^^^^^^^
jan Ancyra, inquamen, en fig h^Zl^'^

«•isnoeglnf foVfyT4'"erdeV if "^'"f""'" ^'f'^''
een nieuw "PgeOdd.

dat'er alle die t'eeniger tiflbefSuW^
Vergadering te komen, voor

«ytgegaan. Dit, vreedensK 3^^^ fouden zij„

binnen; waar op de v!- '
1'

"!
^'^^^

een papier fwelk l^^Tj.^J^^^'u^^!^^''^ ^^-^"«^
mand die gedl'te-i Lrl ''^ul'P ^^V^^"'' ««t gaf, ook hadnie-

Voor.redeShe^n?o±fe? T ^'^^f'
^^"'"^^

"Dat fy op bevel van d.n I r" """l'c "f' gaven fy op (^),Di= doe*

«werk gemaakt Jh^
den Keyfer tot de Synode gekomen zijnde, hun

"WsiSen behtïketnat
der Kerie behoudei.

. de Ge.|S
» gelooven ODPedrn^.n T''^'

ondcrfogt
, en niets de Kerk te^i"^'

»te„ geleerd word
"^ogt worden, als 't geen in de heylige Schrif'

van fomm^e'in r^^'' ' g^™<='-k' verTcheyden van hJnne par-

«fP^eeken vXfen en fjn
° ' ''^''«^^"^''ik bejegend, anderen^het

"Synode hidden ini Z?^" "y^g^"»""' en fy in tegendeel in de
«behoorlijSn" rFr'*^

fommige d,e afgefet, en anieren d.e niet

« vol onluft en f'
Kerkcn-order bevcftigd waren , fo dat de Vergadering

«te verklaren r^f'TS.'^'V. ^ .fiy^^'» fy - genoodfaaft waren

^>chien van de^
^^aenis, die by inwyen van de Kerk te Antio-

'>niet te verwern v , r'"
f°^^-gekeurd en uyrgegeven was , wel

33 daarom t'elJ ' ^ ''^ ^"^^ betuygden defelve aan tc nemen, en

te vorTn vt"^ "^"^ woorden o>ö.V.. en
''«ïi onlanL • ^ menfchcn hadden ontruft, en alsnog ontruftten,

**"gs een nieuw woord, betekenende^ dat de Soon den

Socr, ibilc.^o.p, 149. M4n.de Sjn.f,C^6.BpifkUre[.7yp. 371,
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3, Vader niet gelijk is, ingevoerd was, de woorden van 0|Wo«ö-<ov en oVo*"'

„ö-iov, als zijnde in de Schriftuur onbekend , verwierpen, en uytdruk-

„kelijk veroordeelden het dvófA,om , en verklaarden alle die het daar me-

5, de hielden, van de Kerk te zijn afgefonderdj want fy betuygden , y^f-

5, denfy , opentlijk ^ dat de Soon den Vader gelijk is , volgens de leere

3, des Apoftels , die hem feyd het beeld des onfienlijken Gods te zijn.

Hier op volgde de belijdenilfe felfs , die niet over-ecn quam met het

Niceens , nog ook met het Antiochifch Geloofs-form , en bedagtelijk

fodanig gefteld was , dat de Ariaanfche en Aëtiaanfche defelve londer

fchroom konden ondertekenen, en was als volgd:

WT belyden en gelooven in eenenGod^ den AlmagtigenVader ,
Schef-

per van hemel en aarde , en van alleJienelïfke en onjienelijke dïn"

gen. Wy gelooven ook in fijnen Soon , onjen Heere Jefus Qhrifius ,
g^'

booren van hem voor alle eeuwen finder eenige moeyte ef verandering*

zynde het Woord ^ dat God is^ de eenig-gebooreneGods , het Ligty het

Leven , de IVaarheyt ,
fVysheyt en Kragt ; door welken alle dingenjf^

den hemel en op der aarde, 't zy fienlyke 't z>y onfienl^ke gemaakt z^^'

JVy gelooven , dat hy in het eynde van de wereld vleefch heeft aangenO'

men uyt de heylige maagd CMaria , om de finde te niet te daen ; dat hy

menfih geworden is , voor onfè finden geleden heeft , uyt den dood ver-

refin , in dm hemel opgenomen is , ter regter hand des Vaders fit ,
en

met heerlykheyt wederkomen fal om de levendigen en dooden te oordee-

len. Wy gelooven ook in den H. Geefi^ dien onfi Heer en Saltgmaker

den Troöjier noemd; dien hy na fijn vertrek fijnen T^ificipelen beloofde

tefenden ^ en ook gefönden heeft-, door welken hy alle ^ die in de Kerk

zijn , en gelooven , en die in den Name des Vtders , des Soons ^ en des

li. Geeftes gedoopt zijn ,
heyligd. So iemand iets fal leeren buyten dit

Geloof, dien verwerpt de Algemeene Kerke geheel en aL

Eo was on-
dertekend

En was ondertekend , als volgd.

, Biflchop vanAlexan- ' .£^^{)'f^y^««j , Biflchop van Patra

drien" heb dus mijn Geloofver- 1

in Lycien.

klaard, en betuyge te gelooven Euftathitts, Biflchop van Pinara en
^ Didyma.fo als hier boven ftaat.

Ik KAcacius , BifTchop van Cefa-

reën, heb dus mijn Geloof ver-

klaard , en betuyge te gelooven

,

fo als hier boven ftaat.

^ranus, Biflchop van Tyrus.

Eutychius, Biflchop van Eleuthe-

ropolis.

Zoilus , Biflchop van Lariflfa in Sy-
rien.

Seras , Biflchop van Paratonium in

Libyen.

Taulus, Biflthop van Emifa.

Euftathius, Biflchop van Epiphania.

IrenatiSy Biflthop van Tripolis in

Phenicien.

Enfebius , Biflchop van Seleucien

in Syrien.

Bafilius , Biflchop van Caunia in

Lydien.

Tetrusy Biflchop van Hippus in

Paleftina.

Stephanus , Biflchop van PtoleniaS

in Libyen.

Eudoxius , Biflchop (miflfchien van

Antiochien.}

K^lpollonius , Biflchop van Oxy-
rinchus.

Jheoeiiftus , Biflchop van Oftra-

cene.

Leontius , Biflchop van Lydia.

Theodofius_, Biflfchop van Philadel-

phia in Lydia.

Thebus^ Biflchop van Polychalan-

da in Lydia.
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J^gms, Biffchop van Themifain

Phrygien.

Euagrten, Biflchop van Mitylene
in de Eylanden.

Cyrion, Biflchop van Doliche.

Auguftus 5 Biflthop van Eiiphrate-

ha.

Tolydices y Biflchop van dc tweede

Provincie van Libyen.

Tancratius , Biflfchop van Pelu-

fium.

Thilicades , Biflchop van Augufta-

de in de Provincie van Phrygien.

Serapon, Biflchop van Antipyrgum
in Lybien.

Eufebiusj Biflfchop van Sebafta ih

Paleftina.

Heliodorus , Biflchop van Sozufa
in Pentapolis.

Ttolomeus , Biflchop van Thmuis
iri Aiiguftonice.

Aumrus
, Biflchop van Cyrus irt

Euphrafia.

Exerefius, Biflxrhop van Gerafa.
Arabion, Biflchop van Adraa.
CharijfiUs , Biflthop van Azotus.
Bltfeus , Biflfchop van Diocletia-

nopolis.

Germanus , Biflchop van Petra.

Barochius , Biflfchop van Arabien.

Van defe ondertekening word by Epifhanius gefegd, dat fe gefchied is Niet y«
van drie-en-veertig Biflchoppen , daar nogtans by optelling van de bo-«.
venftaande namen niet meer dan negen-en-dertig gevonden worden.Om
dit goed te maken foude iemand mogen denken , dat de vier Biflfchop-
pen Bafilms, CMarcus , Tancratius en Hypatianus (die Epiphanius
even te voren als tegenwoordig en ondertekenende genoemd had ) daar
moeten worden by geteld: maar die plaats (gelijk fe wijsink en mee
weynige of geene verandering door Tetavius\c\ en Valefiits\d\ verbe-
terd is) fiet klaarlijk op hunne ondertekening van deGeloofs-belijdenis
te Sirmium: weshalven het by ons vaft ftaat, dat Epiphanius by fijn
opftel dat getal van 45. niet gefteld heeft , maar dat het daar door eert
Utere hand is bygevoegd, die de boven-gemelde vier Bifl*choppen me-
de tellende

, het getal van 43 . uytmaakten. Maar dat daar latende, ko-

Slu "7 ""^^^rr^^^ ê-è', Sy"«^e was hier over niet weynig ont-Hoedatdc
Iteld; dog Bafilms, Biflchop van Pompejopolis

, opftaande, riepuytiJr^
„Indien wy t elkens het verklaren van ons gevoelen een belijdenis van''''^^^"
„ons Geloof mogen noemen, wy fullen de mate en regel der waarheyt
„haalt quijt wefen. Op den vierden dag hunner Vergadering ftelde
Acactus voor , dat het niet onbetamelijk konde geoordeeld worden , nu
een nieuwe belijdenis te ontwerpen, gemerkt het Niceens Geloof felfs

meer^iaals veranderd, en op defe of die wijis was voorgefteld. Waarop
t.LeuJïus, Biflchop van Cyzicura, hem te gemoet voerde i „DatdeSy-
i>node nu vergaderd was, niet om te leeren 't geen fe tot nog toe niet
» geleerd had. of om een Geloof te ontfangen, welk fy nog niet had-
jjden, maar om vaft te houden aan het Geloove, dat hen van de Va-
3>dere^ was overgeleverd (ficnde op het Synode van Antiochien) en dat„nog leven nog dood hen daar van foude fcheyden.

,
Ai- Vervolgens begonden fy de Acaciaanfche belijdenis te onderfoe- Gevoelens

dt'P ^^^den voor cerft defe vraag voor > Hoe verfiaatgy, feyden fy, ^Jkilyf*

•
^ ï Vader gelijk is ? Hier op gaven de Acacianen tot ant- des Soons

woord
i Dat fy hem verftonden den Vader gelijk te zijn alleen in dc

wil, maar met in de fubftantie en het wefen: maar alle de andere fey-
den hem fodanig te zijn ook in fubftantie en wefen. Die geheele düg Daarover
*iep inet die twiftreden ten eynde; onder andere waren'erfommige, die

^f«a«jwederleydenuyt fijn eygen Boeken (alwaar hy ftaande gehou- Jcefw?
^ had, dat den Soon den Vader in alles gelijk is) en daarom hem vraag-
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den , hoé hy dat nu derfde tegen fpreken ? Waar op hy niet anders ant>

woorde, Ccn *t was, fohetfchijnt, de befte antwoord, die hem tebm-

nen quam) , Dat niemand (van de oude of hedensdaagfehe} uytfijne

fchriften moeft worden geoordeeld. Dus ging het krakeelen, gehjk in

fulke gevallen gemeenlijk gefchied , van 't eene voort tot het ander ,
en

fy wierden in het betwiften doorgaans heeter en driftiger } ten laatften

Hoe die ftond Eleufm op, en feydej ^^Oi Bafilim en <LMarcm iets met mal-

genïnf' 5' ^^"^^''^^ te doen hebben, en of fy en de Acacianen malkanderen over

5, byfondere faken te befchuldigen hebben , raakt de Synode niet te on-

„derfoeken, en 't is onnodig nauwkeurig te verneemen , of hun belij-

„denis goed of quaad is, maar 't is onfepligt het Geloofbyonfe Voor-

„faten, de 97. Biflchoppen, te Antiochien vergaderd, Vaftgefteld^ t^-

5,omhelfen: fo iemand eeriig ander als dat derfd invoeren , hymoet wor-

„den aangefien als een, die van de Religie en de Kerk is uytgewor-

De Acacia- pen j e.f V. Défe rèdeneering behaagde de meefte feer wel, en daar

SS'^ïw op fcheyddc de Vergadering voor die reys. Des volgenden daags wey-

indever- gerden de Acacianen in de Vergadering te komen j insgelijks ook ü^^'

nas, die nu openbaarlijk hun party eekofen had. Van de Synode ont-

boden zijnde , wierden fy ten huy{e van Leonas t'famen vergaderd
Leonas vonden j die dan liet weten, dat de Synode verdeeld was , en hy geen

mc"*hco! laft van den Keyfer had om in defelve tegenwoordig te zijn , ten ware

fy alle konden over-een-ftemmen , en dat fy daarom nu wel mogtenhee-

nen gaan, en in de kerk wat t'famen praten. De Acacianen wierden

meermaals ontboden , dog defelve verfogten fomtijds , dat eenige Bif'*

fchoppen uyt het midden van hen , ten huyfe van Leonas , om met hert'

redenen te wiflelen ,
mogten gefonden worden , en gaven t'anderen tij'*-

den tot antwoord , dat de Keyfer hen met magt ^ om over andere t€

oordeelen , voorfien had. Dus kond'er in de voorgenomen faak ni^

meer gedaan worden ^ wcshalven de Synode overftapte , om over ver-

fcheyden BifTchoppén te vonniffen , gelijk fy dan van hunnen dienft af-

fetteden Acachu ^ Biflchop van- Cefareen , G^öm^j" van Alexandrien ^

'^^^l^^^^^'Vranius van Tyrus, Leontius van Tripoli, Eudoxius van Antiochien^

fcheydeBif-en ccuige andere ^ en Afterhis ^ Eufebius jfgharus , en nog fes andere
fchoppen. j^j^ dccden , ter tijd toe fy hcnfelven , van het geen hen te laft gC"

^ legd was ^ fouden gefuyverd hebben j 't welk fy alles dt Kerken , die h€^

De Synode raakte , door brieven verwittigden j en daar op de Synode eyndigden i

fchcyd.
^-^j^ j^g^ midden van hen laft gegeven hadden den Keyf^^

op te wagten , en van het verhandelde verflag te doen.

De Acacia. IV. Maat de Acacianen waren hen te gauw , en quamen eerft tcP

tcnTgbt
^oof, alwaar fy alles tot hun voordeel verhaalden^ en de Synode hatelijk

vriend ten befchreven-, feggende defclve geweeft te zijn een Vergadering van vuyle en
Hoof. godloofc menfchen, die maar tot fchade en verderfvan de Kerk waren t'fa-

men gekomen. Selfs kregen fy, ten deele onder fchijn van waarheyt, ten dee-

le door giften en gaven, enten deele door loofcvleyeryen, de Grooten van

het Hof aan hunne zijde. Tot uytwerking van dit alles hadden wel andere

het hunne gedaan, maar meeft liet'er fig aan gelegen zijn Acaciusytcn Man^

die veel bequaamheyt had , en vry welfprekend , voortvarend, enomfij^

rang in de Kerk^ en als een nalaat van den grooten Eufebius^ vry

gefien was. De Keyfer was onlangs uyt het Weften weder te Conftiin-

tinopelen gekomen j alwaar fy hem fpraken , en fodanig innamen

,

hy , door hun aanbrengen bewogen , voornam de andere party onder de

voet te trappen , en alle die het daar mede hielden , uyt alle open'

bare bedieningen te ftooten. Sy , om hun oogmerk beter te berey-

ken i
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ft!!nf F" ^? J^'^y'"^'^
aanftellen van een Synode voor, die be-Enbe»,e.

fond™?
'

"yf.
Wefterfche B.ffchoppen ; te weten, de Afge-'-tT"

londenen van het Concilie te Arimmen, die onlangs om den KevferoD"''"""'K wagten waren overgekomen, en ten deele uyt LV^ifchrBiffch^penS™
^jrras, Stephams en eenige andere. Dit wierd toegedaan , en beftondmeeft uyt Oofterfche Biffchoppen , bylbnder uyt d?Provincfe v^n Bi

"""f''"-

thynien als zijnde naaft gelegen; (onder welke Marh, Biffchop vanDendfiuChalcedon wel de voornaam fte was> Hier toe quam;n uyt gemelde"™

aanft
' ^^^^""'/f Biffchoppen. Defe Synode verdeelde

aanitonds in twee (ƒ) partyen , d'eene van de halve Ariancn, of nf
onderfc \ A l°n- ^'"J}'''^^' ^^'^^ toefchreven jonder het bcleyd ymBaJihus van Ancyra , en Euftathius van Sehaftifle andere van de Heteroufianen (die den Soon van een geheel anderenatuur als den Vader feyden te zijn) welker hoofden waren Maris, BiflthoDvan Chalcedon, en Eudoxius van Antiochien. By defe laatfte voegden

fm,, » Vr " '"'^ genegentheyt tot hun gevoelen, als wd tot
ipyt van ^^//«/x, om dat hy CyrtUus van Jerufidem, dien hy hadaf-S Lr^n r

bew^fc" had: maar meeft quamen hier in 't fpelymius en Eummiusy die wel met meer als Diakenen maar vvpr,o-%.n„ r,-

Jncdig i„ het fintwiften zijnde van de laatfte gekoren^Teryn S-^'X^VOO vegters de partyen aan te doen; 't welk van Bajiüus^y, der.jnTee-"'"*"'"'merkt zijnde flpeg het fintwiften met defelve af/ onder voorgevelDat het een Biffchop met voegde met Diakenen over faken des Geloofte twiftredenen; dog de andere gaven tot antwoord. Dat het hTer „Som de weerdigheyt en voorrang, maar om het nafp;oren en uytv nde,^

gunftehrg"vS^"^i
bragt wierd, dat hy niet alWn £nT u^,

van ^f//ax fo verre ge-

wefen en natuur te n al !l
°" g^'^^<=' ""der

meenfchan te hJhK^n
Vader, en aan deffelfs natuur geen ge-

fun nnH^^^^^^^^^
°P ^-^5 ^'""«k van Jitius, ook defelfs ^e-

fiende d.n T °"'^"^'='^'"g goed-kcurde. De Keyfer ondertuffchen ,D.Keyf„

gehouden Svn,l? \ ^^deeldwas, ennietwilleniefchijnendelaatft:|,-f4-

Roudèn H
^y?"'^^/^ Sekucienvoor het hoofd te ftooten gaf opaan-Scf

Armenien"
(°»der welke de Bilfchoppen Èt^athL van^ï^^"

van Cvzicuff ^S'^'"'
•^^^^''««^ Tarfen

, en Eleufius

ge ande^rc f Stadhouder van die ftad had aangefteld) en eeni-

gevoêlen
" Raadsheeren, om defelve te hooren en hun

Kevfer °T%g^'°^?"'^^n'heyt ''Y
^''^n keyfer, berifpte hier over denSg-

nen dó^ H' Z "1* ''^ Apoftolifche leer poogde te ondermij/f

had', ruft
"em j die fig een verftoorder van de Kerk getoond ra™ dc

maal Sir f^'^ '< ''"'^^ °P Euftathius het woord opvatte ^ Nade- ^p'^ ^•

beteerd 'kt
^ ' "'^ uytjfraak over de leerftukken des Geloof

s"

booren Son r"f ^"''^^"'S^ godslajieringen Eudoxius tejieit den eem^-ge-nm,o„.

nic „ . , "^^P mtgebraakt; en den Keyfer t'eflens een beliide- !;»»"'"'^i>=

' ^" ^^''^ woorden ftonden : 2)/^ dingen , «/if c;. ^.^» "'"'"S"-

^-^-^ ti'or^/f» voortgehragt , zff» malkanderen in fubftan-
ongeluk. Tiaar is een God den Vader ,

/zy^ welken alle dingen züH'

(0^,
[Kk2]

I z
^3 • <^82. alwaar 54. namen worden opgeteld, (ƒ ) Vhiloft, lib. 4.

•P' 49<^. (^) Soz,om. lih. 4. 2 3 . ƒ?. 578. (/;) Theod, lik 2 . j.p.m

.
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en een Heer Jeftis Chriftus , door "juelken alle dingen zijn : maar uyt

welken^ en door welken zijn verfcbeydene faken : en derhalven de Soon

is den Vader ongeljk. Dit quam den Keyfer vreemd voor , die daarom

aanftonds Endoxïus vraagde, Of dat fijn Ichriftwas? welk hy loochen-

de , en de fchuld op Aétiids wierp , die ontboden en gevraagd wierd

,

Waarover Of hy die belijdenis gemaakt had? A'êtius^ niet wetende hoe de faken

bami"n^^
ftottden 5 en hoopende dat het hem tot aanfien en bevordering ftrekkefi

word." foude, erkende dcfelve van hem te zijn. Aanftonds bande hem de Key-

fer naar Pepiiza , een ftad in Phrygicn j en hy wierd fmadelijk uyt het

Hof verftooten. Vervolgens betigtte Euftathius ook Eudoxins ,
dat

hy het felve gevoelen had, en dat Aêtius fulks door fijn beleyd en inge-

ven moeft gefchreven hebben, en alfo niemand anders als hykonde we-

ten, dat defelve van Aêtius gefchreven was. Maar Rigters, antvvoor-

de hem de Keyfer , moeten niet naar gijffingen te werk gaan , maar de

faken ^ offe gejchied of niet gefchied zijn, om daar over te oordeeleny

nauwkeurig onderJoeken. Indien , feydc daar op de Biflchop , het lo

niet is, laat Eudoxius ons van het tegendeel overtuygen, midsoverde-

fe belijdenis van Aêtius een anathema of vloek uytfpreckende. Ditkeuf'

de de Keyfer goed , en gebood hem fulks te doen : maar de Man begoö

daar tegen te fpartelen , en door loosheyt fulks te ontwijken : welk de

Keyfer merkende , hem naar Aêtius , indien hy dat niet deed , dreygde

Eudoxius, te fenden. Dit bewoog Eudoxius den vloek over die belijdenis uyt te

gecrnfveï- ^pï'<^eken , cn dc leere, die hy thans en naderhand ftandvaftig dreef, t^

vioektde- vcroordeclcn. Dit gedaan hebbende , hield hy aan, diiX. Ettjiathiusiv^^-
fclvc.

gelijks het woord Confübflantialü ^ dat is, mede-wefig, alïb het in de

Schriftuur niet gevonden word, behoorde te veroordeelen j waaroptJ^V^'

sylvanus vanus antwootde , Dat het woord düfxoiov hen niet alleen mishaagde, maar

de^He' fy veele andere fpreek-wijfen (gelijk als tc è| 5<'>c cWav, rc x^v^ua, en

uroufia-
*
Tü 2Tef«V/ov ) die nog in de Schriftuur, nog in eenig Prophetifch ofApo-

nen ftolifch fchrift te vinden zijn^ verfonnen hadden ^ die fy fouden wel

doen j fo fe dcfelve veroordeelden , en uyt alle Vergaderingen der Chrifte-

nen banden. Dit behaagde dc Keyfer, en gebood de Eudoxianen de-

felve te veroordeelen > welk fy in 't eerfte weygerden , tot dat fy deS

Keyfers misnoegen over hunne hardnekkigheyt merkende , het , hoewel

ongaarne , eyndelijk deeden , dog niet nalieten op het veroordeelen van
en redenee- i-^gj. ^yoord Confubftantialls , insgelijks aan te dringen : waarop Syl'oa'

wefgoed, nus , fig na den Keyfer gekeerd hebbende, dus tegens hen redeneerde»

Indien God , het Woord, niet gemaakt is uyt niet ,
geen fchepfel ,

nog

ook van een ander wefen is , ( dit waren de uytdrukkingen , die fy f*^

even verworpen hadden ) Jo moet hy met God den Vader Confubftantia-

lis (eens-wefcns) zyn, als zjnde God uyt God, en Ligt uyt Ligt, en

defelve natuur hebben als die hem heeftgegenereerd, f Dog h.otSyl'V^^-

nus , die aan de fijde van d^tSemi-Arianen , die het o>oi«Viov, het gelijk-

wefige voorftonden , fo fterk voor de leering van het óuoé^iov , het mede-

wefige heeft konnen pleyten , moet Theodoritus verantwoorden.) Dit

gevolg was onwederfpreekelijk , egter vond het geen ingang-, ja de A'

cacianen en Eudoxianen voeren hier dapper tegen uyt , fo dat de Key-

fer moeijelijk wierd , en de opheffers van dat bewijs met verbanning

dreygde ; maar Sylvanus , en die het met hem hielden , voerden hem

vrypoftig te gemoed > Dat hy iemand kon ftraften fo als het hem be-

haagde 5 maar dat aan hen ftond over faken van godfaligheyt en god-

dogwierd loosheyt te vonnilTen en dat fy de leere van hunne Voorfaten nooit

^hXcn'
W^^^^" verraden en tegen gaan : waar op de Keyfer het vonnis van vsr-

banning
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v'"i>K fLn? '''^^f'
Kerken met andere beval te vootfien.

nen hr^;/ S ^^^j:.^,'''^"^^" ^«o-- den Keyfcr ten eynde, die met ee-D=sy„oa.

worden lir de^fl r
en veroordeeld hudcft?

vonï^fi^^'Lnood^r ••^'^'"S ".ettegen-fpreeken, maar Sfrl^
enH,? .

voorden Keyfer, te vevnfen ''""f.en dat vonms te ondertekenen, (dog Serra^ en de B.ffchoppeniwtLv'öien onttrokken fie 1 Men fchreeï Hin r.-^
'"Fpen uyt i.y-

node en fonH fJu' ' °R,"(0 uyt den naam van de Sy-^nfchrijft

H '«"ftcn, van Hin Diakenfchap afgefct en van de gemeenfchao d«
Sen v°"hT''

afgcfneeden fijne godloofe brieven te^ontfangen tl

men\^l°'^'";i^^*'^"/ hy die wegbleef houden, vooreenom n hadden onder den vloek te ftel/en
, dat^de Lybifche Bkcholpendie ,n die Synode waren tegenwoordig gewceft , ft.jffinnig gevveS

dein" "J^r""'^ 'T"
^em goed te keuren , èn na geene bewelfrï

fv defriv. 1? ^y"degebruykt, hadden willen luyfteren weshalven

deel ™fnr.r'' "^Ï:
^'^r^'"""^ ''^^ "'^^"^e,; na hetoor-

Slaard^ È ^^h"'"
" ^oor geëxcommuniceerde

van de Lygifche Biffchoppen, en alfo een van Z fiin
^''^^^^^^^^^

weygerden te ondertekenen, van ^^/iJvoor hef Coi T
dat "defelvc niet had gefchróomd tf^Kn ©Ïfo^
hy voor de Apofiekn Jelfs , en voor auf^Zt Z l /f ^"/'«^f '

die

hem nugeopeiLvAai, wdk over ee,;Ztjetl'l ^'^'^^^W
vriend Mloftorgius (k) ^arhL verh-l^ ? ^'"""^

figt had van^den\em^ei; TheTtet£1'-' Tf"'
^^^^"^^^ be-

door opeen wonderbare wiifeT.ll.r
" en te vertrooften, endaar

delijken wijsheyt verkreee Ir h
°"^«winnehjken en onwederftan-

betwiftingei, te^overvv nnln u\ 'f.^^ ^^^^ i"

niet ontfangen, of hv Synodalen brief s.jn affa;

dien evnde v«L^; 7r by-eenkomft van Biffchoppen, tot

talrijk waren htl h Vi
='»"hangers van Jctms, die in dat Geweft vry

teeen he,ri'
''^ ''^«"Yt ^an de Conftantinopolitaanfche Vergadering^

S,^^f;Tfra"m''v'"^"- breken, het CoLilie vli

namen der Ru '"^7 ^y^;D^t men de belijdenis, daar de
in het Sv"oï irA^i^'n;^

hoofd waren „ytgedrukt, endielaatft

^e en ^{^TwltlTT^'' "^"^ Uytgegeven, aldaar op nieuw beveftig.., Gelooft-

alfonhT^ A T in ^'V het woord vanfo-van

^'^^fCdi;hl^^^^^^^^^^^^ "^'^ naam van de V^T?./., ot^e^^Ü
1^ beg'l'

^^^V^ders
, Soons en H. Geeftes te gebru/en. ^

In al-

van eyeen iSi^^"
n^d voornamelijk lijn hand, die door drift

in dat Conc r
Inedigheyt van fijn verftand, het geheele bewind

floten wierH '^r ir
^^^^^ volgens fijn opgeven opgefteld en be-

daet en f^^^ f ^^^^"^^ Koy(er over tot al 't geen hem goed

«^«J 'BifTrh
^" ^^'"^^ ^^//i^-r, Euflathius, Macedo-

.

^eg war iP"
Conftantmopelen , en alle andere, die hem in deafgcfet

inborO ^ ^^'S gemaakte plaatfen hy met andere, die met fijnen belang over-een quamen, vervulde.
^

(O ^.t ^; .
[Kk 3] VL De

5o;T'I~^"^- ''f-r- yt (k) ub. 3. c. i^ p. 487. (/) ld. irh.j.c.z.W Ext. ap, uitban, de Sjn. p. 697. Socrat, lib, i,c,^ïp,ii^.
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VL De Synode te Conftantinopelen geëyndigd, en de groote kerk

van St. Sophia , onlangs door den KeyTer herbouwd , door Eudoxhis
Conftantius ( die na het bannen van Macedonhts die ftoel had ingenomen) opnieinv

AnSö-°
ingewyd zijnde^ begon Qonftantius, in 't begin van 't jaar CCCLX,fijn

chien. knjgs-togt tegcn Perfien voort te fetten, en quam, na dat hy in dege-

heele Somer ongelukkig geoorloogd had, fijn winter-verbl ij f' nemen te

Aiwaarceu Antiochien. Hier namen fy weder gelegentheyt om hun faak door een

Synode op nieuw te beveiligen (jï) , en het woord fiibftantie t'eenemaal

te verwerpen : want fy verklaarden , Dat de Soon en den Vader allefins

ongelijk was, fo in wefen {fubfiantie) als in wilj en dat hy gemaakt

was uyt niet j en kreegen daar door , om dat fy den Soon uyt niet fey-

den gemaakt te zijn , den naam van Kyinomojanen en Exüconttanen.

Wanneer nu de Regtsfinnigen hen vraagden , Hoe fy , die den Soon er-

kenden God uyt God te zijn , tegen hun eygen opgefteld Geloofs-form

hem derfden feggen den Vader ongelijk , en uyt niet gemaakt te zijn ?

gaven fy tot antwoord , Hier den Apoftel in te volgen , die ons fey^^

alles uyt God te zijn j waar onder dan ook de Soon begrepen moet wor-

den 5 en op die wijfe te verftaan 't geene fy fo meenigmaal in hunne be-

lijdeniflen hadden bygevoegd, dat hy fodanig was na de Schriften. Ten
laatften wierd de Geloofs-form , in de laatlte Synode te Conftantinope-
len goed-gekeurd , nogmaals aangenomen en béveftigd. De ftoel van

Antiochien, door het vertrek van Eudoxhis naar Conftantinopelen, ten

w rd DU
^^^^^ Conftantms daar quam, ledig zijnde, wierd C^ieletius (die

Sp van het affetten van Ettftathïus , onlangs BiHchop van Sebaftea in Arme-
Antiochien. nien geworden was, maar toen nog te Bereën woonde} na nauwkeurig

onderfoek , de bcquaamfte tot die plaats geoordeeld , waar in beyde par-

tyen genoegen hadden, en elk hem meende van fijn gevoelen te zijn.

Diefijnge-Hy was , fo het fchijnt, een wijs, voorfigtig en bedaard Man, diefig-

i'ngèhou^^^
felven met de twiften en verfchillen van die eeuw niet gemoeyd had

,

den, maar het volk eenvoudig tot een goed leven had aangefet, gelijk So-

crates(o) en Sozomenus (^f) met klare woorden te kennen geven j fo

dat hy figfelven ontrent defe faken niet hebbende ontdekt , elk in hope

leefde van een man na fijn fin aan hem te hebben : maar hy was hier fo

dra niet béveftigd (zijnde met groote betooning van blijdfchap, en

met een algemeene toevloed en toejuyching des volks ontfangen} ofhy
benam hen hun twijfeling , en verklaarde figfelven rond uyt voor de

r^^Vr ^^^^ • ^^^"^ Keyfer begeerd hebbende , dat de voornaam-

rcgtfinnig- Biflchoppen over den teXt KuV(^ {M oifyjv^ öêm dvl^ hg ifysc oiu'S,

hcyt ver- De Heer6 fchiep my in 't begtnfelfijner wegen, voor fijne werken (q)*
klaarde, prediken , en denfelven den volke nauwkeurig verklaren foude. (Schrij-

vers waren tot het optekenen der predicatien aangefteld) predikte eerït

Georgius, Biflchop van Laodicea, na hem t^cacius , Biflchop vait

Cefarecn , die hunne bevattingen en gevoelens over die ftoffe rond uyt

voorftelden : vervolgens quam Meletius op , die (r) over die woorden

fo redeneerde, als met het Geloof van Nicea over-een quam^ en vry-

poftig de leere van des Soons mede-wefentheyt met den Vader beveftig-

totgenoc- de. Het volk had ongemeen genoegen fulks te hooren , en verfogt van
gOTvanhet

j^gj^ een beknopt vertoog van fijne leer: dit deed hy, met hen te ver-

toonen drie fijner vingeren, daar van hy twee hebbende toegedaan, maar

een uytftak , en tot verklaring feyde , Dat'er drie begreepen worden j

hoe-

(«) Ath.de Sjnod.^. 6cf%. Sozfim.Ub. 4. c. z^.p. ^88. Theod. lib. 2. c.
3

i.^;. 1 19. (0) tih.

2. fT. 44. ƒ7. 158. (p) Ubtfupra p. ^^7- (7) Prov. 8. 23. (r) Ext. Scrm. ejns afi

JEpiph.
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hoewel wy maar tot eenen fchijnen te fpreekcn ^ dat van fijne partyen
10 geduyd wierd, als of hy van het gevoelen van Sabellius was. i^i?- maar tot

verhaald ons, dat de Opper-diaken (die anders van gevoelen g;;,^was) onder het prediken toehep, en met de hand defTelfs mond ftop-tyenr

Hncr^? Ac^^ c"^
fet fijne Vingeren ?t gemelde vcrtoog maakte-,öog als defelve met fijne handen fime vingeren vaft hield , met een luv'

kt""""" ^n ""^^^ verklaarde, en fijne toehoorders vermaand^aan
net JNiceenlche Geloof vaft te honden; met betuyging, dat alheteeen
daar tegen ftreed,^dwaling en leugen was. Maar wat hier van is of niet, fodathy
lijne^partyen wierden hier door verwoed^ werkten fijn verbanning uvt g'=^^°"«'-^

en ftelden EuzóittSj een oud makker van Arms, en die Diaken zijn' 5"
^-^T'ac, van Alexander. was afgefet , in fijn plaats. Defe dingen vielen te

p"«'°
ge"

Antiochien voor> m het laatfte van het jaar CCGLX. In het volgende
^"^'^

jaar wierd weder een Synode ter felver plaats befchreven , ter oor- Een andere

Jaak van x^cacius klagte aan dén Keyfer over Eudoxius , Bifl^chop van 5^"°''"'"

^-onftantinopelen , om dat hy buyten, gemeenq toeftemming, Eunomms, de^aak va»
een bekend leerling van ^^/'/«j-, een vinniger en yveriger ketter als fijn
Meefter^ tot Bifichop van Cyzicum had aangefteld: want de Keyfer,
dat gehoord hebbende^ ontbood ^//«<?»?/V/ir^, en, eenige Bifichoppen inaar Antiochien

, met order om de faak te onderfoeken. De Synode Alwaar A'ae iaak voornemende , verfogt des befchuldigers tegenwoord ishevt *cacius . ea
maar hy quam met te voorfchijnj want Acacius

, meenende fiin nno-
merk door fijn aanfien en gunft by den Kevfer te verkriiaen K^^'tl^^'^
gedagt hebbfde, dat dieLk do'or een SyLde fo,^^^^^^^^^^^^^^

den, ontweek het regtsgeding, en weygerde te verfchijnen, welk inden. Keyler begon agterdogt te verwekken, dat ^t geen hy had aan-e-
bragt, meer uyt boosheyt als uyteen goed oogmerk gefprooten was, fa
SkTn.^

hy denfelven aanftonds naar fijn eygen plaats te ver-

enl'L^efaVd^^^^
verdeeldheden ten hoogften misnoegd , Con.anHus

alle AriL^n
^y^^ttt verdeelmgen , van die welke nogtans-''^^ «ea

fLfll " ' n
'"^^'^ ^^^d dan malkanderen in de&r.grond te booren, nam tot flegting van alle die verfchillen voor, een alge. g'detr^meener Synode te beroepen, en te Nicea te doen tYamen komen: maar ,o.wicrdmet defe gedagten befig zijnde, raakte hy onverwagt van kant, waarddrTop groote verandering in de Kerk cn den Staat volgde. Hy had reeds voor

^^^'^

cenige jaren fijnen Neef tot Amptgenoot in de Regeenng aan-
genomen en hem met den naam van C^/^r (mede-Keyfer) naar Vratik- Julianus

Sl'r °T 9^"^^^^" ^^^^^ invallen der Duytfchen te befchermen
, ratgefonden, alwaar hy alles voorfpoedig beftie'rde ; maar eyndelijk, weS^

fiefelv
eerfiigt, 'tzy op het verfoek van fijn leger, bewogen, h^y^^»"-

Ooft A
^^y^^^^ij'^c "^^m en weerdigheyt aannam, en met fijn leger

ter oo^ f" B^^" g^^^^" goed te maken. Dit

tenis-
g^^omen van Conftantius^ baarde in hem geen kleyne ontftel-

pfnp'
^^^^^ ^''^^ ^y ' moedig op fijn voorfpoed en tot nog toe verkre- Conftamius

len "^^^^i^^iï^gen, tegen alle die fig in het Rijk hadden willen indrin- f;^^;
^^"»

metV
|^"°'^fllng van wapenen met de Perfianen gemaakt hebbende ,

ijne benden op, en nam fijnen weg rcgt op fijn Neef aan. Tot Wordon-
Aarlen gekomen

, overviel hem een heete koorts (veroorfaakt tenJi""'^'"
^eele door fijn al te fchielijken voort-togt , en ten deele door ontftelte-

<l^ielling van fijn gemoed) die, terwijl hy al voort reysde, da-
fe^"jks fterker wierd . tot dat fijn vleefch fo verhit wicrd, dat het ^e-
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lijk 'als vuur brande. Maar als hy op de Grenfen van Cappadocien en

«nilerft. Cilicien , te Mopfucrene (^de fonteyn van Mopjus ^ gekomen was,

begaven hem fijne kragten , en hy gaf den geeft , na dat hy door Eu-
vjti^vta ^.^^ gedoopt j en Julianus tot fijnen JMafaatin het Rijk (ten min-

ften lo men voorgat ) had voorgelteld en genoemd. Dus ftierf hy den

vijfden O&ober in 't jaar CCCLXI, het vijf-en-veertigfte van fijn le-

ven, en het agt-en-dertigfte van fijne regeering, hebbende met fijn va-

der 13 j en alleen 25 jaren geregeerd. Sijn ligchaam wierd gebragtnaar

Conftantinopelcn , en na verloop van eenigen tijd aldaar met een pragtige

Hy Word ftatie begraven ; alwaar Julianus voor het lijk gaande , fig droevig aan-
begravea,

ftg^g^ hebbende afgelegd fijne Kroon, en al het geen tot fijn Keyfer-

lijk Gewaad behoorde ,
omhangen alleen met den Keyferlijken Mantel.

enberchrc-Hy was een moedig Vorft, nauwkeurig ontrent het geen den Staat eii

het Rijk betaamde j oeifende fcherpe krijgs-tugtj voorfpoedig in het

fmooren van binncnlandfche verdeeldheden, en van alle die fig tegen de

Regeering wilden opftellen j maar ongelukkig in buytcnlandfche oorlo-

gen. Hy muntte uyt in verfcheyden deugden die een Vórft verde-

ren, zijnde bedaard, kuyfch, en matig, en ontrent fijne vrienden cii

aanhangers beleefd en Vriendelijk 5 egter helde hy eenigfms naar wrecd-

heyt, byfonder tegen die maar eenigfins van opftand verdagt waren ^

( welk voornamelijk in het doen ombrengen van fo veele fijner vrienden

gebleeken is ) dog dat poogde hy allefins door een foeten en aanlokke-

lijken omgang te bedekken en te vergoeden. Hy maakte veel werksvan
fijn vrouw, en volgde geweldig in de Gefnedene en Hooffche vleyers,

die ontrent hem ftonden , d 't geen hy feyde als god-fpraken preefen

,

en fijne gocd-keuring of wraking tot een mate en regel van waarheyt ftel-

den. Defe hadden alle de groote Ampten aan het Hofm, en het bewind van

alle lands-faken in handen; waren ondertufTchen over hét gemeenevolk
vry hard , en deeden onder de fchaduw, van hun Mecfters, gefag onge-

meen veel quaad. Defe waren de fcherp-fiende heeften onder defe veel-

hoofdige Hydra (fo zijn Julianus eygen woorden [^] van hem eh hun),

die hem j van natuure niet feer goed-aardig zijnde , al maakte hy on-

trent andere daar den fchijn van , vry aanftookten en wreeder maakten

als hy was. In natuurlijke en verkrcgene bequaamheden had hy niets

ongemeens, hoewel hy den naam van geleerd hebben wilde > en daaf

om , wanneer hy iets naar fijn hoofd wilde ondernemen en uytvoeren

,

viel het gemeenlijk qualijk uyt. Ontrent Goddelijke faken mogt hy
béter overgeloovig , dan godsdienftig genaamd worden : want hy ver-

dorf het Chriftendom, zijnde (gelijk de Heydenfche Hiftorie-fchrij-

ver(i;) by die gelcgentheyt felfs bekend) een eenvoudig en regt door-
gaande godsdienft , met ydelc en beufelagtige overgeloovigheyt. Hy
had weynig kennis van de toen fwevende verfchilleuj en egter onder-
fogt hy defelve nauwkeurig , en poogde fe by te leggen j dog fo , dat

hy alle partyen tot fijn gevoelen meende over te halen, waar toe hy
t'elkens Synoden op fijne koften deed vergaderen , die fo menigvuldig

geweeft zijn, dat fijn geheele regeerings-tijd niet anders daneengeduu-
rige Kerk-vergadering , en onthaal van Biïfchoppen fchijnt te behelfen.

Hier door lag hy, om fo te fpreeken, open vooralle vleyeryen en loos-

heden van de Arianen, die dan fijnen inborft involgende, en fijne magc

misbruykcnde , oorfaak waren, dat fijne regeering met het bloed en ver-

derf van meer regtfinnige Chriftenen befmet en gefchandvlekt wierd,
als mogelijk onder eenigen Heydenfchen Keyfer gefchied was. Sijne

misflag

(/) Ad. Hermog. EptJ}. z 5 .
1
4 1 . (v) jimm. Marcell. Uh. 2 1 . fine.
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misflag hier in, fchijnt hy op het laatfte. maar te laat, gefien te heb-pen; allohy

,
naar het feggenvan Gregorius van NazianzenCx) , (die

bv firrry'"'^^"-^"wf '^""V^'^'
CmftaMius wat voorbarig is)

^T^TT "^^^
'^'u'";

fchandvlekkeninfijne regeering, be- Had byfiü

^ëLn V /•
' ^y

j^^'^^l^^^" fij» maagfchap ter dood wer-gegeven, JnUanus tot de Ryks-regeering bevorderd, en denieuwighe-LTbi*

h? d?n gtft
''"^"^ gefegdhcbbS--

~ over 3. dia-
,

r

y

{x)Orau 21. p. ^S^nd. Zomr. Annal, Tom. yp. i9.(jyid.neod. lib.-^, c. i.p,i2j.

Dertiende Afdeeling.

Van Athanajius bedrijf onder de regeering van Julianus.

INHOUD.
IxxXi^mis^olgd. in de regeering. Ify maakt een fchijn van gmft ontrent de

i^tiriltenen. Hy laat aUe gebannenen inroepen, en waarom. Een op-

Cenr^^'^f"a"'" f^^'^'J^J^^'^^^M van Mithras
; meeft telenGeorgius Ariaanfchen B^JSchop aldaar. Sjjn droevige ei fchan^delyke dood Syn dood wterd met beklaagd, en 'waarom.L /eleetd^heytenBoek^kamer. Julianus draagdgrooteforg om de^elf!B%ek n tebe^^aren^^es Keyfers Jcherpe brtefaan dte v%n KXMn^r^overLdood. Ath^n^^^s komt weder te Alexandrien, en was welkom Hervormjng de^elfs m/^nKerk. Hy ts bekommerd over dZeMheyl

Z/^'df/"/r^^""- ^^'^ ^^^^^ Alexandrien;;.rifg!
fr^'^vriet/Z ? ^^^^^«^ ^'^^ veelemtsvattL

Zrin^^^^^^^ --5^ ApolHnans, en van andere,

aan d^e Zn ^nl^'^^^^^^
een br.efvan Mh.n^üus

nus word ald^.ln^^^\ gfhapenheyt van die Kerk. Pauli-

TeroorZLf f ^^'^'f^
<^''^^^^^ ^^^^ Lucifer Calaritanus. 7)it

dZ T ^^^^<?-^^r^^^^/^W/>/^ in d^e Kerk : reden van

om\J^rT ^W/?^^^ en ondermijnt. ^es Keffers order

ZZf '''''' briefdaar over aan den Stadhoudfr Y.cdicms:

TrhJS'i ^''V'Zr^''''^^
Athanafius^///^^, en ontkomt won^

word ni^t i? ^^"f
l'^'^^en fijner vervolgers. Julianus dood

IZaakt. ^ ' '"^^^^^
'

Alexandrien hekend

DE dood van Conflantius baarde alom, fo in de Kerk als in den Julianus

burger-ftand,vrygroote verandering: want Julianus tot óq^^^^,,,,

rcgeering
gekomen zijnde, gaf, 'tzy om fijn aanvaarden van de Lering.

hatelijkeT
^.^"^^"^"^^^

^ 2:y om den naam engedagtcnis w^x\ConJiantius

te hcrroene u
'
^^"^^"^^ om de gebannene BifTchoppen Roept de

ontbond u" ' ^" aangeflagene o;oederen weder te geven (^): ookBiflèhop-

het afleeg
^^"'^^ ftrijdende partyen ten Hoof, die hy ernftig ^«

^"2'

VermamH n^"
onderlinge verdeeldheden en driften aanprees , enen raad hen

meeni 1

^ ^'^^ ^^^"^^ belijdenis fig te verfekeren, daar hy

m^'^A
verwaande trotsheyt defe woorden byvoegde

j Hoort^^

^^d^'
^-^^ ^^^^^en en K^lemannen na gehoord hebben. Dit egter

y niet uyt genegentheyt tot hen (gelijk fijn eygen Hiftorie-fchrij-

^ocr
•
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Waarom ver [^] bekend ) maar om onder hen een twift-appel tc werpen , alfo

deed"
^^^^ ^^^^ ' ^^^^ toegeven aan bcyde partyen hen tegen malkande-

ren foude doen aanloopen , en hy daar door het t'famen -rotten van de

GemeyntCj die door fijn voorgenomen wijfe van doen , fekerlijk ftond

gaande gemaakt te worden^ niet te vreefen had: maar wat daar van is

Schijn van of met, immers hy ging in 't eerfte met de Chriftenen feer beleefd te

fnSe werk (O > en gaf bevel hen geen geweld of overlaft aan te doen, nog
Chriftenen. iemand tegen fijnen wil endank tot het offeren te dwingen, uytgenonien

dat hy de Kerk van Edefla , alwaar de Ariaanfche party een oproer ver-

^enndcrde.^^f^^'
^" ^^S^" Afgefondenen van /^"^/^'«^/'«^/j opgeftaan had, haar

inkomften en renten ontnam, het eene voor fijn leger, en het andere el-

ders gebruykendej welk hy deed, gelijk hy het felfs in fijnen brief aan

Ecebolïus fchamperlijk uytdrukt (^) , op dat fy arm en van hunnen laft ver-

ligt, vanhemtefpoediger tot het Koningkrijk der Hemelen mogten be-

vorderd worden. Maar niet lang daar na wierd het een algemeene ge-

woonte , dat men de Clergie hun eer en voorregt , als ook het koorn
dat hen uyt het gemeen was toegelegd, benam; dat men defelvcaande
Hof-dienften verpligtte , en felfs de arme dogters en weduwen dwong >

het geen fy uyt de gemeene beurs en inkomften der kerken ontfangen
hadden, weder te geven: ja, hy gaf niet lang daar na laft, de kerkelij-
ke renten van het gemeen aan te flaan, en het filver-werk en de overi-
ge cieraden hunner kerken weg tc nemen , daar by dan ontelbare wreed-
heden, die ik nu hier niet fal ophalen, gepleegd wierden.

Swandrien
^^8^" vau fijne regeering ontftond'er te Alexandrien een op-

om Gcor- roer
, welk egter de te rug-komft van «.^^//«^«j voor figfelven gemak-

gius, kelijker, en voor de Gemeynte gewenfter maakte. Georgius , de A-
ï^i^an^che Biflchop , was in de Synode van Seleucien van fware fouten

ven word.''
^^^^^"^^^§^3 ^" oni fijn hardnekkig toehoudcn met de Aëtianen afgefet

:

maar hy, oploopend cn onvertfaagd, ging nietalleen fijnen gang, maar
toonde fig allefins harder cn wreeder dan te vooren. Hy was door fijne

geweldenaryen en wreedheden het volk van Alexandrien tot een onge-
meenen laft : want hy fchroomde niet de vuylfte faken te doen , of te-

gen alle regt en billijkheyt op iemand aan te vallen , als hy daar door
maar eenige winft voor figfelvcn konde doen. Hy beroofde de vader-
loofe weefen(^'), en floeg de handen in 't geen Ouders voor hunne kin-
deren hadden nagelaten. Hy fogt de alleen-koop van het Salpeter {Ui-
trum), van de Rict-of Papier-gewaflen , en van de Sout-putten in fij-

ne handen te hebben. Hy vond een nieuwe foort van dood-baren uyt,
en wilde niemand daar mede laten begraven , of men moeft hem daar
van betalen. By niemand ftond hy wel (ƒ) : de Adel haatte hem om
lijne hovaardy , cn heerfch-fugt, waar door hy meer in de Regt-bank^
om over regts-faken uyt te fpreeken, dan in de kerk om te bidden of
tc prediken, gevonden wierd. Het gemeene volk fag hem aan als een
tyran

, diealles naar fijne wil regeerde. De Regtfinnigen fchuwden hem als

een onbarmhertig vervolger, een Man, die hen, waar hy konde, over-
dwarfte en onderdrukte; en de Heydenen waren over hec verbieden en
weeren van de plegtclijkheden hunner godsdienft, over het gewelddadig
afbreeken hunner beelden , en het wegnemen van het geen aan hunne
Tempelen , en byfonder tot derfelver cieraad gegeven was , tegen hem
verbitterd: want door defe dingen wierd hy by allen gehaat, en fijn

verderf verhaaft. Hy was ontrent defe tijd aan het Hof geweeft (g) >

al-

{h) •Amm.Marcell.Ub.zz.p.i6ii. {c) nd.Epifl.ems ad u^rtob.p.iio. Cd) Epifi.^V
p,l^6, (e)Eptph.h^ref76.p.:iSS.(f)SaU^h.^,c.:^o.p. 58^. (g) Amm.Marctb.p.iói^'
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alwaar hy, volgens gewoonte, verfcheydene als qualijk-gefinde ontrentdè
^egeering had belchuldigd, en onder andere den Keffer inseboefemd,

on V^i^
Alexandrien door den grooten ^/.W^r aldaar

Kolten van het gemeen gebouwd , voor het land jaarlijks ietsbehoor-aen op te brengen. Weder t'huys gekomen zijnde, ging hy op fekeren

vt\ ^^f" ^'''''f ^^^P Tempel, aan den belcherm-geefl:
vandieftad ingewyd, en feyde, rondom Tiende ,fchamperlijk; Hoe lanzJal dog dit knekel-huys blyven (laan ? Dit hoorden de Heydenen met mis-noegen en merkten dat aan als eert voorwikking van deflelfs voorgeno-men verderf, en namen daarom van dien tijd af voor^ hem aan kant tehelpen; gelijk fy ook, als Julianus in de regeering gekomen was, dee-aen Uc Kerkelijke Hiftorie-fchnjvers (h) verhalen defe faak fwant hier ^'"'Mfn^
?P fien fy buyten allen twijfel) met veele byfonderheden. Daar was , Z^Tleggenfe, te Alexandrien een Tempel van Mïthras , of de Son, daarfvvan ouds gewoon geweeft waren dien God/byfonder door het opoffel
ren van menfchen, te eerenj dog was nu vervallen, en vol puyn: Con^
Jtanttm had denfelven aan de Kerk van Alexandrien gefchonken , ea
^eorgim had voorgenomen daar een kerk van te maken , en tot dien eynde
order gegeven, om denfelven op te ruymen : in gevolge van dien wierd
er de puyn uytgehaald

, en, tot het binnenftc van dén Tempel gekomen
zijnde, gevonden een groote menigte van bekkeneelen , van oüde en jonge
menlchen, tot hun toverkundige plègtigheden gebruykt,als ook fekeré bed-aen en werktuygen vandePriefters,in hunne offerhanden en godloofe dienit
plegingen gebefigt, alle defe dingen bragten de Chridenen te voorfchiin
en defelve als in triumph de ftraten op en neer dragende

, vertoonden fe

"^T^^ K'"''^ Tu^'
fotternyen en gruwelen van deli HeyTenfchen verwoed,

^«^^ Heydenen en het gemeen '^^^

Men'f ""'''"^'V
'"7^' ^-'^ ^^"^ ^^^"^ opvattende: op deSo^f

deren iff '
fonjmigen met knodfen het hoofd inflaande , an-

cii memand quam onder hunne handen , of hv wierd deerhik ^Jxyet^

Senfc~f' verwoedheytwas' X.^!^^
d^ar wil Xh.c T' gevan|enis wierpen. Y^k'^f^t

Snn^l ê^^^^P^ ' "^^^ ge^^^P^^ eilontrtnt

wa.rT i?
^^meel gefet , en dus gevoerd naar de waterkant , al-

l^tl^Fu^^ '''''^ ^""^^^1 ^J" gefelfchap verbrandden, èii

van fnnP !
wierpen, op dat, gelijk fy voorgaven , defelvè

mopf T verfameld, en over defelve een kerk gebouwd Dien f.

cn ' gelijk wel ontrent andere, die fo onfchuldig geftorven , j^f
Ari^anen

1^"'' geworden waren, gefchied was. Defe dood verweeten de

ronde w
''^^ (i): en ThUoftorgitis {k') feyd met

gehad h^^r A'%
^^^^^ ^^"^'^^ ^-i" ^^^^^ ^^et bcrtel van alles

quam als
"^^^ byvoegd , dat defe dood Georótm over

^et vonnif"
regtveerdige ftraf, omdat hyde Aètiancn gedwongen had

lïem toesef^^J
Aetms, in de Synode van Conftantinopelcil geveld, en

cenfii.1,r>u ' ^e onderteekenen. Maar wat uytleo-gine fal niet de Dit wierd

niet bed??'
voorftand van haar faak maken? Wat kan de boosheyt,^^^";^-

halv^n V "n ^j" P^^^y ^e bekladden? Immers 'tis feker^dat, be-tehftge-

^ verflag dat'er Am.CMarceUmus een heydenfch Schrijver in ^'S'l-

^ija van geeft
, Julianus felfs (die fig buyten twijfel Van die uyt-

i^)Socrn
' ^^^^^^ ""^"^'^

iian ^ ^^'^•^'p''^ 70- Soüonf. hb. c.y. p.60;. coijf. Chren, Alexmd. ad (tm, Jn-
''•i.f.C»8(J. {i)fdemibid, (k)Lib,l c.i.p.'ioi.
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in fchijn

niet wel
opgeno-

men.

Luciusge-

koren in

Georgius;

phats.

Athanafius

word blij-

ddijk in-

gehaald.
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vlugt 5 om fijne Geloofs-gcnooten van die blaam te ontheffen ^ geern

foude bediend hebben} dat alles aan de woede van het gemeene volk^

en wel aan die van fijn eygen Religie waren , toefchrijft.

III. Hywas, naar fijn land-aarden opvoeding mede-bragt ^ een trots

en. hovaardig , een ruw en ongcfeggelijk , een wreed en bloeadorftig 5

vuyl en gierig menfch. Nazianzenus feyd wel , dat hy fonder onder-

wijs j en alfo in't wild is opgevoed ; egter kan men niet loochenen ,

hy in fijne jonger jaren heeft geftudeert : bewijs daar van is, dat hyeen

boeke-kas (/) met allerley foort van boeken , de Wijsgeerte , de Wel^

fpreekens-kunde 5 en de Gefchiedeniffen , en byfonder de Chriftelijke

Religie rakende , opgevuld heeft nagelaten. En fekerlijk ^ fijne boeken

waren fo merkelijk , dat Julianus (die hem te voren in Cappadocien ge-

kend 5 en van hem verfcheyden boeken ^ om te laten nafchrijven ,
geleend

had) fijn dood verftaan hebbende, aanftonds twee boden afibndj om
die felve in verfekering te nemen ; met laft aan de eene fijde aan Geor*

gius Klerk j offchrijver , om deflelfs boeken getrouwelijk op te geven >

die dat doende beloond , en anders geftraft foude worden ; en aan de

andere fijde aan de Gouverneurs ^ om hier in alle mogelijke forge te dra-

gen, met bedreyging van ftraffe in geval van nalatigheyt, en byfonder j

dat fy, fo*er eenige van die boeken mogten zijn geftolen, de verdagte

daar over onder eed, en derfelver flaven met de pijnbank, fouden heb-

ben te onderfoeken , ten eynde defelve alle hem mogten in handen ko-

men. Maar om voort te gaan. De boodfchap van Qeorgius dood quai»

fo dra niet aan het Hof, of de Keyfer fcheen dat als een hoon van fij^*

regeering aan te fien , en , hoewel mogelijk de faak felfs hem behaag-
de , egter vond hy goed dat als een fchending van fijn gefig , en inbreuk

in den gewoonen loop van regtspleging te doen aantekenen j en daarofll

fchreef hy {ni) aan die van Alexandrien , hen vertoopende wat onvoor-

figtigheyt en onregtveerdigheyt fy gepleegd hadden j en dat fo GeoT"

mis fig misgreepen, en ftraffe miffchien van fnoder als van hunne han-

den j verdiend had , dat'er ^ feyde hy , wetten in het land waren j en

fy daarom 5 volgens gewoone ftijl van regten, tegen hem moeften aange-

gaan , cn de verbetering en wraak figfelven niet aangematigd hebben >

als zijnde een laakj die in een wel-geftelde regeering niet te dulden isj

dat het voor hen wel was , dat fulks was voorgevallen by fijnen tijd >

die uyt eerbied voor hunnen grooten God Seraps , en om Julianus
fijn Ooms wille , die Landvoogd van Egyptcn , en Opper-règter vaU
Alexandrieji geweeft was , in dit geval geen andere middelen tot ver-

goeding, als defe gebruyken wilde, om hen op het fagtfte door redenen
te overtuygen , die hy geloofde van hen niet fouden tegengefpro-
ken worden. Sulken ongelukkigen eynde had defe onruftige en wreede
man> egter gaven die van fijnen aanhang den moed foo niet verboren

,

of fy lieten hunne gedagten gaan , om een ander in fijn plaats te ftel-

len , en verkoren tot hunnen Biffchop eenen Ouderling Luc'ms , die

defe party in heymclijke t'famen-komften ftevigde.

IV. Defen oproer te Alexandrien over zijnde ^ verliet i^thanafm^
fijn fchuylplaats , alwaar hy fig tot nog bedektelijk opgehouden had^

en keerde weder naar huys. Een aangename gaft was hy hen na fuiken

moeijelijken en droevigen ballingfchap. De wegen en ftraten («) waren

alom opgeprx)pt met menfchen , gelijk ook alle plaatfen , waar uyt defen

grooten Man konde gefien worden. Het volk was na dat elks geflagt ,
j^'

ren

(i) Vide Julian. Èpifi. 9. p. izi, ^6. ff. 176. (m) Epifi. lo. p. i i ^ . Ext. etiam *

Socr. uH fupr. c. 3 . p . 1 7 1 . (;;) Naz,tmz^ Om, 2 1 . /?. 3 ^o. C^r.
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ren en handwerk mede bragt , onderfcheyden

, (gelijk men daar gewoon
was m het inhalen van een aanficnelijk perfonagie) en niemand was'er,
01 ny poogde fijnen naaften , m vergrooten van de flatie te overtreften.
tJjnleker, die inhaling en vreugde-^blijken waren fo groot, dat men federt
aldaar

, willende de pragt van een ongemeene ftatie iiytdriikken , in een
ipreekwoordgefegd heeft ^ T>e groote AtJoanafms ts Jèlfs met <reen zroo^
ter eer en plegttgheyt ingehaald. Sijn eerfte werk was de keïk te ver- Watfiia
Deteren en te hervormen , welk hy met alle bedenkelijke goedertierend- werk
neyt en lagtmoedigheyt deed , tot verwondering en goedkeuring felfs
van fijne vyanden. Dat gedaan zijnde, poogde hy alle verfchillen en ouden
naat te üiffen, en de menfchen fo met hem als met elkander tc verfoe
nen Verongelijkte holp hv , fonder aanfien van perfonen of eygen voor-
deel, aanhunregti deleerftukken herftelde hy in haare oude fuyverheyt,en byfonder wierd de leerevandeH. Drie>eenigheyt weder naar waarhevt
en opregtehjk voorgcfteld

j en befteedde veel tijd in het fchrijven aan,
en het ontfangen van brieven van de voornaamfte en uytftekenfte Man-
nen en Kerken in de Chriften wereld, ja veele van die quamen nu felfs
tot hem j ten deele om hem over fijn te rug^komft te verwellekomen

,

en ten deele om hem in het flegten van de verdeeltheden der kerke be-
ftulpfaam te zijn. Onder de gebannene Biflchoppen , welkers gemoe-
deren met dat godvrugtig oogmerk befct waren , waren (0) ook Luci^
fer , Biffchop van Galans in Sardinien

, en Eufebius van Vercelles 00
de grenfen van Infubrien in Italien, die nu onlangs hun verdrietie baUW-leven m het opper-gedeelte van Thebais , niet ver van Alexandrien,
hadden door-gebragt. Defe twee namen nu voor te gaan deeen naar Ale!

""pf^lZ'
endeandernaarAntiochien, L^a/^r (een Diaken of twee met Lucife.

^ufibius
,
om hem uyt fijnen naam behulpfaam te zijn , naar Alexandrien Ti''

K^vt^^^^^^
rmnigenwar^n^^^l 1^ •

^' ^" anderen voor fijn bank; dereet-

e™X?nTffS, en de andere met hunnen te.

I« wH.^ ?
B'ffchop

, (die uyt fijn ballingfchap nog niet

Zf.Zi ^^^°'"'l}
elke party had'hunnebyfondere vergadering, en

vZh Tjt" ??f
Kanderen te communiceeren. Lucifer, hopende de wdkhy

TnS i!^ ? '^^^^ ^^^^ laatftetefmooren, wanneerhy een man, J'";»^.

onw!^!r", r^S^P^'^y^" genoegen vinden, uytkipte, verkoos poo|d«c

BiffSSdïir'vr^:?^''''"^'"
cenpf^n ^ u 1

' ^^^^^ ^?>^^^ 1" P^^^^s van de fcheuring teBiflbhopw

de K V I vergroot wierd, doordien in die jammerlijk verdeel- «^^^^^^^

ken
^^"^ P^^^y ^^^^ ^^^^^^ wierd voorgetrok-

verladfr^^^'^^
"^"^ Bifi*chop van Antiochien aangefteld , hield fijnë

Euzoius^^ "^^^ ^^^^y"^ ^'^^

Hyfondj^^
^^rbied voor dien man, en uyt bcleefdheyt vergund wierd.

alwaar Jthl'T' ^i""^/!^'''
> ^jne gemagtigden, naar Alexandrien

,

ten en T
t'-J^^^^^^ Eufobius , en andere uyt Italien ^ Arabien , Egyp- ciiiete a-

in H.V q ^ Concilie sjeformeerd hadden. Het voornaamfte dat^^^^^^^^n

pen d^"°^^
verhandeld en befloten wierd , raakte de gevallene Bifl'chop-

^ 3
die onder dc regeering van Qonflant'ms tot de Arianen waren over- ^gegaan^ of defelve in hunne plaatfen fouden worden herfteld , of niet.Setg

(0)5 C^^ 3] Veele

€ ^o*
^' ^' ^' ^ '73* ^' ^' f' ^^^'^^^ 5- ^- P' '^i--

-^«jF^- I*
• *7, 23^, 237. Theod. lib, 3. c. ^.p. 12;.
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riaaJ 1 Veele redenen wiercfën voor het een en 't ander gevoelen bygebragt

,

wlTófn dog men helde eyndelijk naar de fagter kant over ^ dat die .
enkc-«

Biflchop- i^j^ uyt vreefe bewogen , of door eenig fchoon-fchijnend voorwendfel

bedrogen , tot de Ariaanfche party waren overgegaan
, op voorgaande be-

rouw en affweering van hunne dwahngen , weder in hunne Kerken /ouden

^
aangenomen worden. Ook quam de Synode voor, dat ^er groote ver-

woorden *^fchillen waren over het regte verltand van de woorden ^<^^'<» en vVoV<ji«^^f >

ïwrStf
^^^^ ^^^^ ^^"^ party de andere befchuldigde van drie Goden of be-

ginfelcn te ftellen,en de laatfte wederom de andere betigtten , dat fe Sa-

belliaans waren , of de Perfonen in de Drie-eenigheyt niet onderfcheyd-

den. Door defe misduyding van malkanderen , was ^er geen kleync

onruft , en daar door groote verdecltheyt tuflchen goede mannen ontftaan>

gelijk in andere plaatfen, fo byfonder in de Kerke van Antiochien , (^^

om defe was het voornamelijk , dat defe Synode hier over haar üyt-

fpraak gaf) want wy vinden dat FLaviamis ^ een Ouderling van

die Kerk , TauUnus , dien Lucifer onlangs BifTchop gemaakt had j ver-

weet^ dat hy eenDrieheyt van hypofiafes loochende, daar nogtans ^ZP/^-

majüs , BifTchop van Romen , met welken hy voorgaf gemeenfchap
houden, met klare woorden beweerde, dat ^er maar eene nituür> dog

drie hypojiafes in God waren > en ondertuflchen hadden beyde partyert

gelijk , en verfchilden alleen daar in , dat de eene door hypoftafis ver-

ftond het wefen (en dus waren ^er geen drie hypoftafes') en de ander dc

perfonen in de Heylige Drie-eenigheyt. De Synode dan merkende dat dit

misverftand reesuyt de quade bevatting van die woorden , daar fyanderfinS

alle in de faak over-een quamen , alle het regtc geloof van de Heylige
Drie-eenigheyt hadden , alle de leerftukken der Arianen verwierpen , en

alle te famen de Sabelliaanfche en Samofateniaanfche ketteryen verfoeyden y

befloot,dat5 gemerkt het Niceens geloof het trefFelijkfté ennetftekort-

begrijp van het geloof was , men voortaan fig vergenoegen foude met
die woorden, die in dat Concilie waren goed gekeurd, en die gebitiy-

ken; waar uyt blijkt, d^t Socrates {q) ^ feggende, dat defe Synode
het gebruyk van de woorden «V.öt en CTvó^xag in opfigt op God veroor-

deeld heeft, de meening van die Synode niet wel opvat , alfo defclve

niet heeft beoogd die woorden t'eenemaal te verbieden (want sV/at is

het eygen woord, dat in de Geloofs-belijdenis van Niceagebruyktwas}
maar op het regt gebruyk derfelven te wijfeuj en verftond, dat men»
gemerkt uyt het gebruyk derfelven fo ligtelijk misverftand rees, figaaii

Qy^^^g
de fpreekwijfen^ in het Niceens Synode vaftgefteld, houden foude. Ver-

loochenaars volgens fprak defe Synode den vloek uyt tegen die de Godheyd des H-
^^^^^s loochenden , feggende , Dat hy een fchepfel , en van een andere na-

c/eftcs.
' t^^"»" en wefen is als onfen Saligmaker. Van de menfch-wordingé onfes Hee-
ren (waar ontrent aldaar ook reeds verfcheydenheyt van gevoelens begon

menfch-'^^^P
^^'«^^cn) was hun uytfpraak , Dat de Sone Gods waarlijk onfe na-

wordinge tuur hccft aangenomen , en fo wel een volkomen menfch als God is ,

jefuChri- beftaande uyt een redelijke ziel , en een menfchelijk ligchaam , endathy
daar in onfc faligheyt heeft uytgewrogt. Den Gemagtigden van Antio-

chien wierd , als fe overgekomen waren , toegang tot de Synode gege-

ven j, alwaar fy al 't verhandelde gocd-keurden . N iet lang daar na fcheyd'

bHef aan"^
de die Vergadering , na dat fe te voren i^tbanafius verlbgt hadden een

die van An- brief aan die van Antiochien te fchrijveui gelijk ook defelve (r) niet

tiochien. lang daar na gedaan heeft, „waar in hy hen wijd en breed berigtte van

,5 't geen van hen in die Synode befloten was , en den Regtfmnigen ernftig

„ ver-

(/;) r\mA, lih. 5. c. 3.p. 201. (^) Ihid. c. y-p.iy^. (r) ^xt, Oper, Tom. i. p.^^j.
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^> vermaande tot vrede en eendragt, en om fig met malkanderen te ver-

eenigen
,
mids beyderfijds aan het Niceens geloof van herten vaft hou-

aende, doordien dat genoegGiam was om alle verfchiUen af te fnii-

"
vv^ern"" ^ "^T^^"" '

»yfleggi"g> dievan fommigenO vvierd voorgewend daar over in het Sardicaans Concilie eemaakt tezijn, verdigt, en in dat Synode niet was goed gekeurd
^ dat fv totbevordering van defc groote eyndcn van vrede en eens-gefindhevt ge-

" Ta Antiochien over te komen, en fuik? reeds foudcn
« gedaan hebben, ten ware de tegenwoordige nood der Kerken hen voor
^» clie tijd daar in belet had. Defen brief wierd ondertekend Ym^tba
^^a/ms, dertien BifTchoppen die nog tot Alexandrien gebleven waren " '^'"^^

TJX'^a' ''Y?''^^Tu
^^•^^^«^hie"- ^^M^^^' van Vercelles on^S^"aertekendem de Latijnfche taal fijn gevoelen, waar in hy t'eenemaal met

andere over-een ftemde; fo deed ook y^/ierks: en als defen briefte
^ntiochienquam, wierdfe ook ondertekend van Taulinus, die by fijne
ondertekening nog nader fijn geloof van de drieheyt der Goddelijke per-
lonen en de eenheyt van derfelver wefen, ook van demenfch-wording
omes baligmakers

, uytdrukte , en een anathema uytfprak over die het Ni-
ceens geloof verwierpen, en den Soon feyden met uyt de fubftantie,en eens-wefens met den Vader, of die den H. Geeft feyden een fchep.

ande^r ketter''

^^^"^^^ ^^"^ Sabeüius
,
Thotinus ofeenig

VI. Alles dus te Alexandrien verrigt zijnde, fpoeide Eufebius ten Word na.r
eerften naar Antiochien (x), alwaar hy met feer groote droefhevtfiine^"^^-^^^»
herten de beklaaglijke verdeeltheden van de Kerk aan Hio-

-^^^g^bragtvao

trent defe t.jd wedi gekomén , had fijn ve buj en htfd fJ^tS'"'""^-nngen in de oude ftad (byfonderlijk in de groote ApoftoUfcC kerf al" „

n.e:.tTari„^ dTg^afoo^tek
«et de Ar^anel had deSt."'

van eenekerktóeeeftain mLFa }^} i^y Taulmus het gebruykwa..

twee oude vrieX en med! f '"''7"' '^^^^'S^r. dat deVe

heyt w,lle7LS/en F'J^ir°''^"
verdrukking om der ^Vaar.s.„„„.-

heelen m.lK„7 l
^''/^«tus

, die gekomen waren om de breuke te <f™ Lucifer

mTcnn.:,H
begonden tegen te loopen, ^tzy om dat

w&d C^^^^^^
^-'^

£ffe.,'tgcenhyd'aar'tngedaanhad,n,et

fetteren ftrTrn„ u I J Luci/er, een man van een nauw-ge-

h« he "fteirn^
''^„"yff^Pi-^^k van de Alexandrijnfche Synode, over

beyde ed^^^^^^^
Biflchoppen, verwierp, ofwel, om die

immers >r r t
van men het nauwfte niet kan feggenj

gen malta j ' defe twee goede Mannen fuiken misnoegen te-

Bisdom f?/^'?
opvatteden, dat L«f//^r hem verliet, en naar fijn eygen

keerde- al ^'^'f"-
de hoofdftad van het eyland Sardinien, weder-

ge gevoelenf ^ '° '^"S hy leefde, eenigfins raad wift, om fij-

tegenfpreken '
^ verbergen (alfo hy niet openbaarlijk wilde of derfde

node te aIpv'^^^"^^'^""'^''-'"^
afgefondenen en gemagtigden in de Sy- Oorfpronfc

daarfr^r, r
^^"^dgoed-gekeurd)^ maar na fijn dood ontftond al-VfdcLu.

naar d
" ^^^^^nng , dat die, welke van fijn gevoelen waren , figfelven

gem ^^'^u hunnen meefter Luciferianen noemden ^ en alle foort van

den !f u
ontfeyden allen die het t'eeniger tijd met de Ariancn had-

genoudcn.

• ^^ta-c. 9. p. 1^0. Sozom, êil c.i:^. p,6i^j. R»f. uh. Cup. c.30.*
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VII. Terwijl nu t^thanajius dus de faken van fijn Kerk te huys bc-

ftierde j laten fijne vyanden niet ftil oni hem aan het Hof te ondermij-

nen. De Heydcnen genoten nu volkomen vryheyt en oefFening van

hunne Godsdicnfi:, en ifeygerden tot fuiken hoogte van godloosheytj dat-

fe, met hunne gcwooneplegtelijkheden niet vernoegd, tot deonmenfche-
lijkfte en duyvelfche verborgenthedenuytborften, doodendejonge kin-

deren (x), wigchelende uyt derfelver ingewanden, en nuttigende des-

felfs vlees tot hunne fpijs. Een barbarifche wijfe van doen , die ook

wel elders j maar byfonder te Athenen en Alexandrien gepleegd wierd.

Syxijnnij- Maar in 't midden van defe fchrikkelijkegodloosheyt > was hen tegen de

thSus. ^^'^^•.Athanafms fo geagt en geëerd te fien by het volk en dat het ge-

meen door fijne toefigt en tegenwoordigheyt voor afval fo merkelijk

gefterkt wierd : hy moeft daarom op d'een of d^andere wijfe van

mrt'dc Ari-
^^^^ geholpen worden , en daar toe fpanden de Heydenen en Arianen te

ancntegen famcn, bcrigtende den Keyfer (^), di2X Athanafms ^ fonder agt op dcs-
hcmaan.

^^1^^ regeering te geven, openbaarlijk kerkelijke vergaderingen aanftel-

de, en fclfs veele Heydenen tot fijne Religie had overgehaald j ja èaüy
Stoken den fo hy niet gefteuyt wierd, alle tot hem fcheencn te fuUen overgaan

>

geïhe'm" waar dan by quamen de Toveraars, de Wijsgeeren, de Waarfeggers-
op. en Wigchelaars, vertoonende, dat hun konft en wetenfchap foude t&

niet loopen, ten ware Athanafius^ als de groote hmderpaal
,
geweerd

Diceen
wicrd. De Kcyfer, hier door verbitterd, fond het volgende plakaat naar

ftherpe or- Alcxandrien {v^-.
der tegen

hen) geeft.

jLJ Et was niet meer dan billik , dat hy , die door fo veele Koninkl^
^ ^ kè en Keyferiijke orders gebannen is:as , ten minfien verwagt had*
dat hem iemand had herroepen, eer hy onderflond fhnys te komen, eit

alfo door Jttlken dwafen en ftouten vermetelheyt de wetten, als of^ef
geene tegen hem gemaakt waren, gefihonden had. JVamieer wy nu de

Galile'érs , die door Conftantius gebannen waren , veroorloofd hebben

om fhuys te komen , dat fag niet op het wederkeeren tot hunne Kerken,
maar wel tot hun Vaderland. T>ies niet tegenftaande verfta ik , dat dieff

foutengezél Athanafius , volgensfijnegewoone vermételheyt , fijnen Bif
fchoppeljjken ftoel weder heeft in beft genomen ^ tot grooten aanftoot van

het godvrugtig en goed volk van iAlexandrien. i)erhalven gebieden

wy , dat hy op dien felven dag', als gy defe onfe order fult ontfangen

,

Jal vertrekken uyt de ftad-, en fo hy dies niet tegenftaande daar blïfven

wily wy beveelen u hem grooter enfwaarder ftrajfe op te leggen.

Nevens hetfelve ging een brief aan Ecdicius Landvoogd van Eevpteiï>
luydendeals volgd (^):

^

Aan Ecdicius Gouverneur van Egypten.'

T Ndien gy niets anders te fchrjjven had, ten minfien behoord gy ons

verflag gedaan te hebben van de faak Athanafius
, denVyanddef

Goden, byfónder na dat gy reeds eenigen tijdgeleden onfe behoorlijke of
^

der daar ontrent gehoord hebt. Ik roep den grooten Serapis tot getui-
ge, dat, indien defe Athanafius, der Goden vyand, de ftady of liever

geheel Egypten, niet verlaat voor den eetften December naaftkomen-

de y

0)So^- lik 3. c.i-^.p. 185. (O Soz,om. ibid. c. 1 5. p. €1^. Theod. lib. j.c.o. p. i^*'
Ruffin. tbid. c.

3 3 . 2 3 8. (y) Ext. im. Epift. JultAn. z6.p.i<<. (x) EpW- r"
Itan.ó.p. IÏ9.

i-' i / , y.
I f j
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rjfiy'"'"'^ ""'^V'^
^''''"^ ^-^^ '"""l^rt pondengouds

malÊf., f"; -voorbarig hen, om ie-

Zb L ZTït''"'h''f"'^ ^"^""^ dahkee^s geveldl^eb. .n te trekken. Het u mygeen kleyne droefheyt . dat alle de^Goden

'^^ygeen komen aangeiiamer z.yn, dan dat ik fal hooren en L datAthanafu,s, d.en ramp/al>gen
,

die oi^der n,^„e regeeri, !Cft derven ondernemen veek e.rlyke Griekjche vrouwen te^dwinten om tZ»her» gedoopt te worden, t^t geheel Egyptenland weg-gejaj^is

SitTT 'TT^^
om VCTfagting van dcfe ftrenge handeling fchrif Eafijnetebk byden Keyfer aanhielden

, fchreef defelve terug (y) henvërwytende hun fcheunng en n.euws-gefintheyt , en hunne eröote nnr tó?'"?aard.ng van de Godsd.enft hunner foor-ouler^n , feggende'fchfnde te
'
'

Zijn
, dat iemand fig in die ftad voor een Chriften lerfde uytgevendatfyfouden weldoen, indien fy na hem luyfterden, en fijne^voet-

&h'l,rnJ!{lr r r '""'"VS Chriften geweeft zijnde.

£en van^S-nfn^ R ^^'"^H ^ad, en rSeds voor twaalf

ten of nlr
^"^'^^ ^^^"'^^ ^oe fy het ook maak-

Wn r^ Lr/'^'^rT ^^"P^'gheyc en fondcr tegenfpraak hunnenJieven t^^éaa^jii/x fouden overgeven , alfo'er frenfi?tr , r
leerlmgen en wel fodanige

,
dif nietm.nto'frisXfcr

ti'ebunne jeukerige ooren genoeg met hunne aangename dog godbofe r^deneeringen fouden kennen kittelen; dat hv, indien fv aJ^C.U
eenige andere reden fogten te houden, hem ;ven daa om L^l i?""wegjagen, als zijnde%n onruft.g en fXur fiêk .n i'"

een algemene onr„ft af te laeJeMl^'T "l'^l*" '^J"^"^"^'!

hy hem voor eenisen tiid d^^ '
r ^u""/ '^°'n="

Egypten te verkjfn ^
«^dontfegd had, maar nu geboden geheel

eerfte^idn^tTf*'"/''"/?..^^'""" opkomen, maakte fig op deA.han,to

ten SXn f
7'!'''"'^*' jammerlijkeendroevigeklag.

ThSrZ?t7^'kg«fegdhebbende.g.nghyt'fcheep, omna«
te vatten n/r; l

''Vakken was, quam de Officier omhemwordg.-
«lehem \\.^X r. .''*bende werwaards hy vertrokken was , vole-ftpe/g.,

^Henden / ^T.
"^"^ gewaarfchouwd wierd, raadden hem fijne™'^'-

^oeftii"',, ^ ,
™ '"''"'P ' '^"'^ '^^PPen, en naar de

««•fWl '^"''yg^f''*" "^ot antwoofd: Neen, laat

^

"leerder i,
S,^'""^' varen, op dat hy mogefien,dat die met ons is komt won-

<Je fchuvt tè /^^ ^^S^^ en gaf met eenen den Stuurman laftJ^^baarhjk.

Officier '
"^^^^^ "^^^ Alexandrien te roeyen. Dus quam

bende dat v^A^
^" bediende hen te gemoet, die geen gedagten heb-

fy Ath r^-^^^
^'^"^^ derwaards komen , hen alleenlijk vraagden,

^at hv d "^^Y'*"*"
^^^^ ge^^e" hadden ? Daar op fy tot antwoord gaven-,

,

ha:ift r r'S^ by was, en dat fy, fo fy niet vertoefden, hem wel
" iouden kennen overvallen. Hi - ' " " ^

77 - j j yyy^M.

ier op voeren fy voort, en dusont-
[Mm] week«W £p^•ƒ?

^ .y.^ c.iA.p. 18 <. Soz.om. lib. 4. c. 10. ü. <4o,
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schuyid week het die vroome man , en quam behouden te Alexandrien , alwaar hy
vervolgens

|-jg yerbcrgde 5 tot dat het onweer over gewaayd was , welk niet lang

drkn tot dc daar na gebeurde: want 'julianus ^ in den oorlog tegen de Perfianen in-

doodvan gewikkeld , quam in een veldflag om. Deflelfs dood wierd op dien fd-
Julianus. dag wonderbaarlijk te Alexandrien bekendgemaakt. Daar was in die

Die won- ftad cencn T)idymus , een devoot en godvrugtig man, pf, gelijk hem
derbaarlijk Sozomeuus bcfchrijft (^^ , een Kerkelijk Wijsgeer, die te dier tijd lang-

g^n tTjd vJn ^^Liurig gevaft en gebeden hebbende, (waar in hy fig gewoon was te

lijiidood oefFenen) in een verrukking van finnen viel, en eenige mannen op wit-

w^cr'?
Paarden fag door de lugt rijden , die hy hoorde roepen ^ Seg Didy-^

te Aitxan- mus ^ dat hy Athanafius bekend make , dat op defe felve uur Julianus/^
dnea. mgekomen-y laai hem nu fijn vajien afbreeken.

{a) Lib, C.c.i.p.C-^S, Fide PalUd. Hifi. Lauf, c. 3. in vit. Didjmip. 905.

Veertiende Afdeeling.

Van tyithanafim bedrijf federt de dood van Julianus tot die

van Jovianus toe.

INHOUD.
Tï)e Heydenen ongemeen gevoelig over de doodvan Julianus. T^ejfelfs Na^
faat Jovianus was beleefd tegen de Ghriftenen. Hy fi:hr^f't aan A-
thanafius om een nauwkeurig berigt van het Ware Algemeen Geloof-

Een Synode by die gelegentheyt te Alexandrien vergaderd. Athanafius

fihryft aan den Keyfer een brief van de Algemeene Leer , en het

Niceens Geloof: die van hem naar Antiochitn ge/bnden wierd, Lu-
cius en de ^Ariaanfche party van Alexandrien brengen veele fwa^
re klagten by den Keyfer tegen hem in. Hunne verfoeken worden fel*

hens afgeflagen van den Keyfer en derfelver begunfiigers aan hst

Hof worden berijpt en geftrafr. Verfcheyden foorten van fe^larij^en

foogeu fig te Hoof bevriend te maken , en malkanderen te onderma-
nen. 't>es Keyfers uytfi)raak tegen de verdeeldheden in de Kerk.
Acacianen voegen fig looslyk met de Regtfinnigen in een Synode te An-
tiochicn. ^De Keyfer word door die Synodefchriftelyk aangeffroken,
met bekendmaking van hun over-een-flemming in het Geloof. 'De A-
nomojanen flooken te Conftantinopelen veel quaad. Sy ftellen alor»

veele Bijfchopfcn aan. Onhift tuj^chen Eudoxius en Aëtius.

£ÏImer-
^' ^^^^ Heydenen fo fwaar, en maakte hen fo moe-

tenden?" I deloos , dat Libanius felfs(</), op het ontfangen van die tij-

(ici.en, j ding , fijn leven wars wierd , en fijne oogen op fijn degen flaan-

der voornam j figfelven het leven te benemen ^ welk hy ook fekerlijk

foude gedaan hebben , ten ware hem , als hy de gronden van fijn eygen
Wijsgeerte begon te overdenken,te binnen gekomen was,dat het befliel over

ons leven niet ftaat in de magt van een menfch , maar daar ontrent het voor-

neemen en 't befluyt van God moeft worden afgewagt, en defchendingvan
die AVet in de andere wereld niet foude konnen werden goed gemaakt,

en verblijde Maar niet minder, als die dood den Heydenen den moed benam j g^^

Mü!^'*^''
defelve een nieuw leven en geeft aan de Ghriftenen, welker faak in de
laatfte jaren gevaar van door de driftige aanfetting des reeds te vooren

Ver-

(/) Lihan.de vit.fui p.^y
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verdrevenen Heydendoms gefmoord te worden, geloopen had: want>.
TT votj gehjk hem andere noemen^ Joviniamis) even te vooren Jovianus^
riootdman van de Lijf-wagt, maar om fijne vryborftige voorftand vanJr'^^'^'iet V^hnltendom van fijnen dienftontflagen, quam , na dat hy in het veldot Keyler was uytgeroepen, en aanftonds figfelven verklaard had een Geeft r«r

i i.^""
^'J"" ' ^""^ "'^^ Antiochien , of gaf aan de Landvoogd S^^^'^"^:

den der Provinciën laft(^), dat fy fouden ter kerke komen, God%ol Sve^^n*gens het voorfchrift van den Chriftelijken Godsdienft, dienen en lanpielden
j dat ook de gebannene Bifichoppen , elk tot fijn plaats fouden

ingeroepen worden, en dat, indien het mogelijk was, alle verfchillen
geweerd zijnde, het Niceens Geloof foiide worden ingevoerd enaanse

rdTen";i
7""'

^'u
fchreef hy aan AthanafL\s,.ni^,,,k^aien al de wereld, als den grooten Voor-vegter aanfag van deregtfin ^thanafius

nigheyt) verfoekende van hem een nauwkeurig berigt van het waarag-
en regtfinnig Geloof te mogen hebben. De vroome man was blijde ^«g^fi^nig

over fiüken goeden gelegentheyt, en riep tot dien eynde een Synode van Sire^'s.^enaaftge egene BilTchoppentefamen, alwaar een brief , om aan den noS:ïafr
^eyler te behandigen , opgefteld wierd , die aldus luydde (O : T^';'^^'

Aan den Godvrugtigften en Genadigften Vorft T o v i a n u s , den brief

Doorlugtigen
, den Overwinnaar. Athanafius , en de ande-

re BifTchoppen, t^famen vergaderd , en vertoonende alle
de Biflchoppen van Egypten , Thebaïs en Libyen.

^En gemoed te hebben welk ^an Goddelijke dingen met^ ^Uenernfl aanfit^paft Jeer weivoor eengodsdienftiJorft^ Êierdotfult gy u ook verfekeren dat uw hert ^n de hand Gods is. EndaarZ ,

in le f '

i^''?"'^
het invoeren van fcheuringen en ketferjen

LAfllTu ^''^ ^''f'"^^ waaragtfg en heylig G.-

(hh^t Ê'^A^r-r ^''^'^fi^*' genoegzaam aan aüen openbaar . al^

den nl J P^l^'.
;5f/.r//r^,/,r bekend is , en daar in kan gelefen wor^

seL^r:^
"^'^y^'afhebben de heylige Mannen het martelaarfchap uyt^

T>u kS 7-': ^'^^^ ^^^^^^^^ hebbende, nu in rufte m den Heere.

loosheZ l '^''y''''''J'' fij^^^^ zijn, fi niet de god^

-^ant Ce
y"" ^'"^Tf onderJiaan hadden tefchenden :

'^erk iZ^^ L^^^'-^
' ^^"^^^^ fijnen aanhang, heeftJijn

plaats
"^""^ hetfelve te verderven, en godloosheyt in dejfelfs

dat h
'^^^^^^^ voorgevende, dat de Soone Gods gemaakt is uyt

fy dan veJ^^
^^nfchepfel, een werktnyg, en veranderlijk , waardoor

'^an het ^ J^^^fihen hebben verleed, fo dat felfs fommigen, die wel

^jjn aherkt^^^^-^^^^-^^^^^^^^'
^^^^ hunne godslafterlykeinkruypingen

luk zefèad
^^^^r onfe heylige Vaders in het Synode r^Ni-cea, ge-

^pj^^'^^^^^gaderd, hebben de Ariaanfche kettery veroordeeld ^

^erk ^% opgefteld een belijdenis des Geloofs van de Algemeene
i ate alom zynde voorgefteld ^ de kettery , van dejfelfs opheffers

(t) [Mm 2 J in-

4t) !i ; .'^•^•^3-P-202. Spz.ont,lih.6,c.2.p.6AQ. TheodMh,/i,c,l.p,i<i, (c) Ext,
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ingevoerd y Jmoorde. T>at Geloof is alom bekend , e7t in alle kerken g^-

predikt, (yiiaary gemerkt fommige ^ die fonder ophouden de Jriaan-

Jche kettery foeken op te krabben , niet ontfien hebben het Niceens

^ Geloof te verwerfen , en andere wel voorwenden hetfelve aan te ne-

men , maar in der daad verloochenen , doordien fy de meening van het

woord Confubftantialis (^mede-wejig^ verdraaijen , en daar-en-boven

godslafterlyk van den H. Geeft fèggen. Dat hy een /cheffel, endoor

den Soon gefchafen is , hebben wy , uyt aanmerking van H qtiaad dat

daar uyt voor de Gemeynte ontftaat , nodig geagt uw C^lajefteyt voor

te ftelien het Geloofd dat te Nicea is vaftgefteld , en met eenen te

vertoonen, met hoe veel bekommernis hetfelve ontworpen is , en hoe

verre alle , die een andere leere draven , van de waarheyt afdwA-

len. IVeet derhalven, feer godvrugtige Keyfer , dat dit het Geloof

is, dat van den beginne gepredikt, door de Niceenfche Vaders goed-

gekeurd, en naderhand aangenomen en ondertekend is van aUe de Kerken

in de wereld, door die w^Spanjen, 1;^?» Britannien , vanQ'xvXtxs.y

geheel Italien ,
Campagnien^ Dalmatien , Dacien ^ Myfien , Macedonien,

en geheel Achajenj als ook door de Kerken van M.nz2i^ Sardinien, Cy-

prus 5 Creten , Pamphylien , Lycien , Ifaurien , geheel Egyptenland>

en Libyen Pontus , Galatien , en de omleggende landen , en , met
woord , van alle de Kerken in het Ooften y eenige weynige alleen , die

gevoelens van Ariiis omhelfèn , uytgenomen. Het gevoelen nu van alle

die Kerken is fodanig na nauwkeurig onderfoek bevonden , en konnen is^y

hun fchriftelïfk berigt daar van vertoonen. Zyiier nu eenige weynige^

die van dat Geloofverfchillen , wy weten egter , Sire , dat eenige wey-

nige niet konnen benadeelen V geen de geheele wereld toeftemd, en d^t

alle, die thans de waarheyt hardnekkig tegenftaan, zyn de geene dieit^

die tijd met de Ariaanfche ketteryen befmet zyn. Op dat nu uwe god-

vrugtigheyt moge weten, welk het Geloofis , dat door de 12%. Vaders te

Nicea is uytgegeven , hebben wy hetfelve , hoewel genoegzaam bekend >

hier bygevoegd-, V luyd aldus : Wy gelooven in eenert God, den Al-

magtigen Vader, e.f.v. j^an die belydenis ^ Sire, moeten wy vafthou-

den , als zijnde Goddelijk en Apoftolifch : ook vermag niemand op eeni^

gerley voorwend/el ^ of loofe en fchoon-fchynende redeneeringen , daar
eenige verandering maken , gelïjk de Arianen doorgaans gedaan hebben 9

feggende. Dat de Sone Gods gemaakt is uyt niet j dat*er een tijd gcweeft

is, dat hy nog niet wasj dat hy gemaakt, gefchapen en veranderlijk iJ>

waarom dan ook het Concilie van Niceën , gelyk wy reeds gemeld heb-

ben y die kettery veroordeeld, en in tegendeel het regtfinnig Geloofver-

klaard heeft , feggende niet dat hy enkelyk den Vader gelijk is, tenejn-
de niemand foude mogen denken , dat hy enkelvjk is gelijk als God, maaf
dat hy God is uyt God-, daar-en-boven feyden fy hem te zijn medeW^-
figj als zijnde fulks de eygenfchap van een waren natuurleken Soon, ge'

genereerd van een waren en natuurlijken Vader. Ook fcheyden fy
der^

H. Geeft niet van den Vader en den Soon, maar verheerlykten hem met

den Vader en den Soon , in het félve Geloofvan de heylige Drie-eenighef »

alfo'ermaar eeneGodheyt in de heylige T)rie-eenigheyt is.

Overge. II. Dcfcn brief wierd t^thanaftus ^ en eenige gemagtigden uyt

Athanifius
^o^cilic ovcrgelevcrd , om uyt den naam van die geheele Vergadering

cnand«e.'4en Keyfer op te wagten ^ en hem defelve over te leveren: (want daC

defelve te Antiochien van die Afgefondenen foude zijn ontworpen en

opgefteld, kan ik niet wel gelooven.) En het was hoog tijd, dat rj



XIV.Afdeex. DENH. ATHANASIUS ^^^

verfoek te wefenf dat'er eenen B.flchop over KtóSo^'i^''^''""^^•ar op de Keyfer hen antwoordde. Bevel se^evenle hebbeTd rT^^
'

daar h,rft j
geoannen. Waar op een van de leeer-bedienden ""«win-

rid (o vTeFrlTu^^^^ ^'^^''«'/'•'^ ^« -/^^^é^^/^

Paard Hrn,.
-'^^ '^"^'^''^f- De Keyfer dat hoorende, gaf fijn

nader ber.gt, óat hy weynfm.nder afXrnïten^ld^^^^^was door toxjiantmus en Lonllantms Je\ulM% r F .
gabannen

fterffeUjk is /en naderhand v4derom Tofden ^^^^^wijfen, laatft overleden Vorft 'ïuhZur l ? godvrugngen en
woord gaf, Dat. het geen teL{^X2J ant-
tJg jaren was ineebraet vnnr h? ^TT"'' twintigofder- «««ftv.jai

fchu dïpd in «r, u .

ëgen, allo hy wel wift waar van hv hp

ércoro7eei^ardtrtiidT- p''r^,'^^"-herdered
feyden fy andere befchuldigite "tei^^^^^ ^P^'' f^^' ''^^'^"^e,
om te verfoeken, dat fy eênfn ,nl

^'^f^Aa^K hebben . en daar-
hy wederkomende, deeehedeftJ ^f'^^^

^^^^^ ^""^

w fijne godsdienfti^e "'"f^'?"''^''*"'
<=" «emand by hem

hendeKevfer antwfnrl^
^^^'^ °P

finnig te z Tn nauwkeurig onderfoek, reet-

Dnii jfA ? ' bevonden^ad. Sy bragtin

anders in fiin hertL7^V''^'y' P'^^'^'^' enwelfprak; maar wat
h^-n getuS d , uv A

'
"'l ^ '"^y Keyfer daar op , felfs van

^" indiw^hv ^ ,
""'''^7' P^^'l'kt en wel fpreekt, is genoeg;

d"t hlfH, '°r^r /F^^kt, maar in fijn hertê qualijk g^e:

"^"fchen' .'^'^ verantwoorden want wy, Sic

alleen
n.<:t meer als hooren wat'er gefproken word,

^n voor ket7erf
^" fV klaagden, dat hy

had; fey t ? "'«"^5-gefinden in de fake van Religie Uytgekreetei

gedaan had '^V',^''' .D^*^ "Y daar m niet anders als hy fchuldig was,

Na defe en H'^" i
P'^g"^ ^an alleregtfinnige Predikers was.

die tijd gaan !?
'"^^ beulelagtige verfoeken , liet de Keyfer hen voor

^^ndertuffch
^
A

beladende des volgenden daags weder te komen, en

aanfevde rUt a "^nVf °v«'"'«ggen ,
wanneer hy by hun vertrek hen

1 >
'-'X ae BilTchoppen daar waren, om elk een belijdenis van

[Mm j] hun

lib
f"'-^ ''"<'"> cotUqnU M. Mm. Tm. i.p. 54. erf. yidecliAm
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hun Geloof op te ftellen , en da[t ook Athanajius by de hand was (want

Athanafitis en fijne mede-gemagtigden waren toen te Antiochien geko-

men ) , fo dat j die in het Geloof onwetend , of nog niet voldaan was,

van hem berigt foiide konnen ontfangcn. Alle defe aanfpraken eii

De uytflag onderhandelingen met den Keyfer, quamen hier op uytj X^'MEHZÓius,

van al hun Ariaanfche Biflchop van Antiochien, die Lucius door alle middelen
foogen,

gepoogd had in het Bisdom van Alexandrien in te dringen, vergeefs

fo ontrent gewoeld had
i Lucius order kreeg om te vertrekken , en fig ftil te hou-

dc partyen, 2ejj. <^robatius , de Opper-kamerling , en dc andere Eunuchi (Ka-

merlingen ) 5 die op 't verfoek van Euzóius de (aak van Lucius ,
en de

Arianen, ernftig hadden aangefet , geftraft en gekafl:ijd wierden j en dat

de Keyfcr liet aanfeggen , dat al die iets diergelijks tegen de Chriftenen

akAthana-
derven ondernemen, op die felve wijfe fouden worden gehandeld,

fius.
' Eyndelijk fond ook de Keyfer Athanajius weder naar huys , hem mede

gevende brieven van aanprijfinge , fo uyt hoofde van fijn opregt cn

dei^gdfaam leven, van fijne wijsheyt en voorfigtigheyt , als ter oorfaak

van fijn regtfinnig Geloof.

III. Maar wy konnen met hem Antiochien niet verlaten, voor dat

wy insgelijks ons oog hebben laten gaan over 't geen thans van andere

partyen tegen Athanafius ondernomen wierd. Alfo de Keyfer bekend

was van een foeten en gevoeglijken inborfl: te zijn, vloeyden de hoof-

den van alle feften naar hem toe, in hoope van elk fijn byfonder belang

tc fullen vinden en vaftftellen , en dat van hunne tegenpartyen te fmoo-
Maccdonia- j-^n. Met fulken oogmerk quamen voor andere te voorfchijn die van

Jerfoeka" n Macedoniaanfchc party waren, Bafilius, Biflchop van Ancyra,*^//-
^tuYiz'jicT. uamis van Tharfen, Sofhronius van Pompejopolis, en fommige ande-

ren, die een Verfoek-fchrift voor de Homoioufianen , en tegen de Ano-
mojanen ingaven, waar in fy God voor de verhooging van fijn Majefl:eyt

tot de Rijks-regeering dankten , en verfogten , dat het geen in de Sy-

noden van Ariminum en Seleucien befloten was , mogt goed-gekeurd

,

en dat door fommiger magt en eygen belang uytgewrogt was, ingetrok-

ken worden ^ of dat anderfins , ingevalle de breukc der Kerken fp als

voor het houden van die Synoden bleef, de Bilfchoppen van aÜeplaat-

fen daar het hen foudc believen vergaderen , en , fonder dat'er iemand

anders wierd toegelaten j vryelijk onder malkanderen over de verfchil-

len hun gedagten en redeneeringen hebben mogten j en in tegendeel al

het geen heymelijk, om malkanderen te benadeelen (gelijk wel ten tij-

de van den Keyfer Conftantius gefchied was ) foude worden onderna-
men, geweerd en gefteuyt mogt worden > dat fy felfs niet ten Hove ge-

komen waren , op dat fy door hun groot getal geen aanftoot fouden ge-

ven , maar daar toe , fo het hun belaft wierd , op eygen koften gereed

Hoe datbe- waren. De Keyfer, hun verfoek hebbende ingefien^ gaf hen geen an-

antwoord der antwoord , als Dat hy een vyand van alle twift en onluft was , maar
wierd.

liefde en genegentheyt had voor alle die naar vrecde en eendragt ftonden.
EenSynode Ontrent die felve tijd wierd een Synode te Antiochien gehouden , waar

chicr° ïn byfonder ook die van de Acaciaanfche party waren , die aldaar dee-

den blijken, dat fy van Religie konden zijn als de Keyfer wilde, en

ftemm?"
^^^'^^"^ "^^^ fchroomden met de andere in het bevcftigen van dc Ni-

hiTSn-'^ceenfche leere van de mede-wefentheyt des Soons met den Vader toe te

fpraak het ftemmeu , gelijk fy den Keyfer met de volgende fchriftelijke a^nfpraakS toe.
vertoonden:

Aan

(e) SacY. /^i». 3 . #, 1 5 . ƒ». 10 j . 5oz.om, lib, ^. C 4./». ^4 1

.
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"^oi" ?^l'''T^n"'"
Godsdienftigften Vorft Jo v r a ^ „ s.den

Sh- Overwmnaar, de Synode van Biffchoppen teAntiochien uyt verfcheyden Landichappen vergaderd

^^^„"Jflr^f'^' ^od^rugtigBeKeyfer, dat de vreede en een

^el ofs.forrnuher voor den grondjlag van die censgefinthJaalZI^Z^halven wy
,
ten eynde wy niet L^enfihünen vi dieZene È^T

'^fj^n en Vafteluk aankleeven het Geloof Ant ht Ao hp^nL r j

"angehegt een affihrift van het Geloof, d7rZ B7&Lt: '^i'ceenfche Concilie oPgefield welk ir hit Z„ '^'J^""'Pfen tn het Ni-

S^t ™\r..t.^'ï!-; ï»*^

Anomoiaanfche oartv ^ r
te Antiochien voor-vielen, faten die van de

van dieVeae7haTfiyelv?n"«h^r°P'''^ ^'^^
f''"<^' hoofd

Synode rbeftaande nvl n
^^^^^

i'mus voor hem tduvr?'"
Biffchoppen) onder de regeering van yi'""-'

E«^ius had hefe ^ftfr^'f ',^°°''J'TP ^'"^"^^'^ wanfgemide
ft^ntinopelcn het vonnk^ ^'IJ

^«'^<'*«^' Biffchop van Con-

««^'^ vvanneerdoïhe kol'n ''"'"T l«="opgeftefd
:
e„„„o„J„

f^n anderen wfr
Komen van Jovianus tot de Kroon, de faken J-""'»"-

te AmiochL - ?
^nomojaanfche leer in he?

^« met een ï' .-^ '- ' "ytdrukkelijk was veroordeeld.

^'"^ «ad aa^ft irn- i^""'' ^^'^^"i"' ^" ^et dagt £«'
c to^n ,

met meer te doen: weshalven ^ëtius en
2ijnop hun

.\°"'*^"tinopelen zijnde, oordeelden hoog tijd te

en vaft te makp 4 5^ ' en hun belang alom voort te zetten

fchoppen van V, rT"*^ ^>'"''e (telden fy verfcheyden nieuwe Bif- Steld vcr-

Conftant;n,^„ i
'^"^^ '*'^"t fy maakten P<p«,OTi»x , Biffchop van

^^»ri»r r/w/'"'
(defelve eerlang geftorven zijnde) nahem%.lt""

latien en p '^"-l^wierd van hen gefteld te Lesbos , Eufhronius in Gi.
v^appadocien

, Julianus in Cilicien , en Theophiks de In-

V) niu» i L diaan
"f- «.7. f.ö.f . 504. /*.8.f.2,3,4, J.fif. Jio.e^f.
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diaan gefonden naar Antiochien, om het voltrekken, van 't geen

hy in de faak van Aètitis begonnen had, aan teraden, en by weygering
het opfigt over die Gemeynte felfs aan te nemen. Serras en fijne broe-

deren kreegen lafl: hunne faken en het belang van hunne party te handha-
ven en voort te fetten in Egypten en Libyen j over de Kerken van Lydien
en lönicn ftelden ly Candidus en Arïanus , die Aëfius felfs derwaards ver-

gefelfchapte , om hen in 't befit van hunne ampten tc ftellen. Maar
ondertufTchcn quam hem een tegenftand, die hy niet te gemoed gefieP

^nvanfiTn^^^^^/"^^'- ^^^nt feketen Theofhilus, een BifTchop van hun eygen par-

partymis- ty ^ fteldc fig tegen hem op, en met Thebus y en nog feven andere Bif-

haagd. fchoppcn t'famen fpannende, ftelde een Kerkelijke Vergadering a^i" >

waar in fy tegen hem en fijn manier van doen geprotefteerd hebbende,

?iv""^"'^^"
^^^^öA*/»/ te Conftantinopelen , en te Chalcedon fchreven^

betuygende dat Aétius geen wettelijk en ordentlijk BilTchop was, alfo

hy van fijn Diakenfchap afgefet zijnde, buyten verlof en goed-keuring
van die hem hadden afgefet de Biflchoppelijke bediening figfelven aan-

gematigd hadj en verwierpen fijne verkiefingen van Candidus en 4if^^'

nusy en alle de andere tot BifTchoppen, als zijnde te onbedagtfaam,
En ant- €n fonder toeftemming van de Gemeyntens gedaan. Defe brief was by

sten'"
^^^^^'^^^^^ over het ftellen van een Biffchop voor fijn neusteCpn-

ontfangen. ftantinopelen reeds geweldig misnoegd was, feer wellekomj die dan
aanftonds aan Theophiius ^ en die met hem de gemelde Vergadering ha<^-

den uytgemaakt, te rug fchreef, met verfoek, datfy, in 't geen van
hun begonnen was , dapper wilden voortgaan , en liever met allen ernft

aangaan tegen Aétius, en die met hem fig die magt om Biflchoppente
verkiefen , hadden aangematigd , dan tegen die van hen verkoren wa-
ren; het kan zijn dat hy toen de faak van Candidus en Arianus minft
wilde aanraken , om dat fy van des Keyfers Jovianus maagfchap , en

reeds naar EdefTa (om hun verfoek tegen Athanajius^ den Keyfer, als

hy nog daar was, voor te dragen) vertrokken waren 3 dog hyfmoordedie
gedagten byhemfelven, en dagt die geheele faak aan het oordeel van een

grooter Vergadering over te geven, die ftraks daar na, als hy te An-
tiochien gekomen was, vergaderd wierd. Naderhand (i^hr^d Eudoxi-
us insgelijks aan Euzoius , om hem tegen Candidus en Arianus op
ftoken, dog defe weygerde fulks, verweet hem fijnonvoorfi^tigheyten
verwaandheyt ^ ried hem fulke gedagten en voornemens te laten varen

,

en vernieuwde hem fijn verfuym in 't voltrekken van het geen hy ftate-

lijk voor Aétius te doen beloofd had. Defe onderlinge onkift en
genftand defer groote mannen tegen malkanderen, was de Anomojaan-
fche gefmtheyt vry fchadelijk, en deed de Regtfinnige leer, die nu by
de laatfte Vergadering te Antiochien op nieuws was aangenomen, i«ef-
kelijk voordeel. ^

VyftiendeAfdeeling.

Athanajius bedrijf federt de dood van Jovianus: fijn eygen
dood en befchrijving.

INHOUD.
Valens in het Ooftcn kieJi de Jijde der Arianen. Een draevi^e verv^^'
gtng daar uyt ontjtaan tegen de Regtjinnigen. Orders uytgegeven, f^T
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S^JP """^ AthanafiusA^^. Hy neemd de vlugt , en ontkomt

n heifA-
Jb"<^r^ervolgers ^ie van Alexandrien makeneen be/endmg naar het Hof voor Athanafius. Daar op vohde een

t 'T^''' -I VderTtlaal
toJ^cv H'^; buytenlandfihe Kerkm HyW Bafihus te hulp tn het flegten van de Verdeeldheden ilde Kerkvan Antiochien. Hefielfi ouderdom

, dood, en Nafaat. 'De LiZlJiaan tegen deffelfs Nafaat Perrus of , ^j^aar op eei droevite vZlfgmgte Alexandrien volgd word deftk uytdeeTd dotNazianzenus^ Van fiju natuuriyke bequaamhedinfenCZeJ^^^^^
leerdheyt. Hy was m de flukken del Godgeleerdheyt feer neT^H^

meryanfpreeken en fehryfwyfe. Sijne Schriften zün met reit hoofgeagt Worden verdeeld tn leer. tltff-en gifelneLoekenX fkfr-znhoud korteluk word aangewefén. Andere geven Boeken uyt op flnen naam. Aanwyfer van aUe fijne Schriftm.

^"
"P\^^ "aar wenfch; dog dit gewenfcht begin van , .U 't'^"y"« d<?°^ de'-fchiehjke en^onver-

wagte dood van Jovianus , wiens regeering niet meer danagt maanden geduurd had; in wiens plaats vollde V^h.ti„-
%tfin„.gengo\d.aardigVorft, eneen^root
nige leer: defe koos het Weften tot iljn Rijks-zetel en hl/f^i
over aan fijn broeder Valem , dien hv tot Hin Am„r^^ '9,°'*^''

geering hai aangenomen. ^^/.«"n7waTvareefft?af̂ ^^^^^^^ ^
baarder .nborft, en (z.jnde. xn hoop van voorfpoëdï r tï^^^^

VerkjaarcJ

voor demers daar quamen al haaft KpXrf^ ^m ,
^°°rdeel te doen: im- figvoo,

naar de Landvoogden der P^^^^^^^
voor den dag die"

dat de BiiTchoppet diften r^^^^
S-etievel, cfto.

üanus herfteld warén n.. T ^'>»ft'"'ttus gebannen en door7«- j-°n««

ConliantiiToL.^^ T ' onder fchijn van maar de orders door 'Mchop-

VaSn Ms^tlfZ' °P hatelijkheyt van d,e daad^"-

meenTfwtVheS rded hfd" 'nf f^l^"' "^rf'f ^^^^
veelen hvf^n^^V ^

.
' '^"^ '"'1 ""^n in alle afgefondene be- Atl.anaf,us

»«)tft.n\ , °P h^'"^ wierden alle Bedienden van den ^tl

voe de„'.5'i"""te? .F"' 'iT''^"
trouwelijk en neerftelijk üyt:

'oonen en*"';;,^? T^}T .^'^f
"1"'=" begon den Stadhouder te ver- v„eoog

en met eeweM i
'''' ''^ ''"^ ^'^''^hop niet onvoorfigtig Aief...

f°"de leften nn^'"
ontnemen wtlde, en tot dien eynde eens nauwkeuriS

ragen opdl 7, 1'"^ '^'^ Keyferlijke bevelen . alfodefelve maa? 'oïder

geroepen
^/^^''^e door Cfl«7?««?i/« gebannen , en van>Wj- weder in-

gemerkt hv 1'
°" '^'b'>n''fi»^ niet konde gerekend worden,

der ineeroen °" gevloden , maar door den felven we-

alle 5 j^" P'^a"^* herfteld waS; en dat ten tijde als Ju-

wierd ma
^""^ herftelde^, hy de eenige was , die van hem vervolgd

ter vrJrl;, i'^j
naderhand fovianus hem weder ingeroepen had : eg- Drcyg»

voweed dat den Stadhouder niet, die onverfettelijk by fijn voorne-

''^•'»».«.C,IZ.;,.Sj<,.
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men bleef. De Gemeyntedat fiende, rotte te famen, en beflooten,

hem voor kragt en geweld te befchermen. Hier door beo-on fig een o-

penbaar oproer op te doen , fo dat de fcharc dreygde de koorn-fchcpen

,

die het koorn van Alexandrien fouden weg voeren , te verbranden j en

de gemeene Lands gebouwen in de afch te leggen. Dit bewoog den Stad-

houder, om voor die tijd voorfigtig die faak te laten beruften, tot dat

hy den Keyfer daar eerft berigt van foude gegeven hebben, fo dat die
Athanafius ftorm t'ecnemaal fcheen overtewefen. onderwijlen voorfiende

wat'er te verwagten was , en vreefende als een Oproer-maker befchuldigd
te worden, ging by avond ftilletjens uyc defiad^ en^ om te minder
nagefpoord te konnen worden, vcrbergde fig in een graf-plaats , die aan

Word diem
^^^^^^^ behoorde, alwaar hy fig den tijd van vier maanden lang op-

eygcn nagt"^e^<^- ^^^gt te pas was defc vlugtj want in de felve nagt, als hy ge-

gefogr. weeken was , quam den Stadhouder met den Bevelhebber over de ben-
den, in hoop van hem^ terwijl het volk alom fliep, fonder veel ge-

rugts en tegenftand te vatten, naar de kerk, daar Athanafius huys naaft

by ftond, doorfogten alle plaatfen , en doorfnuffelden alle hoeken van

het huys , van onderen tot boven toe , dog moeften , hem niet vinden-

StadSS^^*
onverrigter fake weder vertrekken. Defe Stadhouder was Tatid'

overvallen '^'^^^ Qb') , een feer wTeed en onbefcheyden menfch , dien de Goddelijke

lï'^'
wraak niet lang daar na gevonden heeft: want , van fijn ampt en goe-
deren ontfet , wierd hy genoodfaakt fijn brood te gaan beedelen , en leyde^
bhnd geworden zijnde^ een elendig en droevig leven, felfs deed men
de fl:ok-beelden

, t'fijner eere opgeregt, de geheele ftad door, en alom
waar fe gevonden wierden ^ allerley fchimp en fmaad aan. Maar oö»
voort te gaan.

11. De Alexandriners, niet wetende wat de Stadhouder voor berigC

d?AieJan- ^^^Y^^^^ ^«"^^ ^onnen inbrengen, fonden felfs een Gefantfchap
driners aan aan hem (r) , emftig verfoekende , dat , om vrecdens wil , Luciuséth'
den Keyfer. riaanfche BifTchop, mar Antiochien , of naar een andere plaats verfon-
EnihuDvcr.den, en Athanafius toegelaten mogt worden^ fijn plaats met rufte te
°^

' befitten. De Keyfer, 't zy uyt aanmerking van den grooten naam en
welk hen agting van dien Man (welken de wereld fo grooten eerbied toedroeg) >

geftaan?' ^J^ broeder W-ftó/^^^^j" vreesde te vertoomen ,
ofuyC

bevatting van de quade gevolgen door een opftand in Egypten (alwaaf
hy wift dat Athanafius een feer grooten aanhang had , en het volk lig'

^
telijk tot tumult en oproer , byfonder als de faken tellijf tegen hen wier-

en Athana- den aangefet , overfloeg) ftond hen hun verfoek toe , tn Athanafiif^

wedeVt^ ^^'^^l'
om naar huys te keeren. Dit mishaagde felfs de wiifer hoofden

iuys, van de Ariaanfche party nietj want fy vreesden, dat Athanafius ^éo^^'
nen zijnde, fig, na alle waarfchijnlijkheyt,naarhetHofbegeven, en al-

daar door een regt vertoog van faken Valens tot andere gedagten bren-
gen

, en aan fijne fijde overhalen foude. Maar wat den Keyfer daar toe

en leeft in mag bewogen hebben of niet, immers de uytflag was naar wenfch: wanC
de vroome Man genoot hier door van die tijd af een ftil en helder wéér,
terwijl een grooten ftorm de nabuurige Kerken rondom hem troff^)'

van

wraak.

Gefant-

vSr''^^^^
^^^^ fommige met valfche befchuldigingen befwaard , en 'voor ^e

over andere Regt-banken gefleept, andere in de gevangkeniflbn geworpen, andere
Kerken. gegeelTeld en gekaftijd, andere v/ederom in boete gefiagen , en hunne

goederen voor het Gemeen weg genomen wierden. Als nu op fekeren

tijd

i}>)VU. Ath. ap. Phot. Cod. 258. Col. 1449. O- ap. Sim. Metaph. Gr. Lat. 4p. J^^'
lom. 2. ^66. (c) Epiph.haref 6S. p. 310. Fid. Socr, Ifi^.A.e.zo.p.zito. (d) SoCf'

l'iV.^c.i^^xC.p.zzc.Cr'c. Sozonf,iM,c,i^.p.^^^.
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hen allen op^een fchip të fetten ?n f ?" ''7/' Stadhouder,

demyme zeeeebraetziindé ? i: ^^''f"' het fchip in 8c. k*;
pene J„ Sf^f^gt zijnae

> Itapten de Schippers en 't Boots-volt vnl üjkeM™-
gens gegeven bevel, ,n de boot, en ftaken het fchin in hrlnH

'

'u icnen lat nu Athanajius geruft en vev e te huv>; \r. u a j ^"V
gelegentheyt om Hjne vrienden in andereieweft^n '

'
""'l

daardoor
fins te helpen. Onlangs had hem de H fi^Sc r.T r'"*

^"

wittigen, affenden, en vervolgens een"ge andere h. k ^'^^^^^^
waar het g.ootfte gevaar, en% raadfn hutp me ft nol.V

' ft bhjkt uyt een volgenden brief(n van BanltTl \ ^f:
^"

foek aan hem vernieuwde, dat hy een'" e Iwo^hJ '
"jr^^J"

komft naardiq Geweften, en 't gefychaS v „
poftohfche fiel, gelijk h^ van hfm fnreekf^

^^arlyk grooteen A-D.e nW .

derdom, en de meeriigvuldige befched^^ X ^""'r'"' '^J" ou- jj»"^"'»

fo grooten reyfe aan te nemen eSfond t ' ''"f"
^^"^

konde. met/eontbreeken
, nWlfaSe na^r7V'\'

doen,n.r.„e:
l«g ^anfijnKerk,.yf^ra/r?V dt ru u

Antiochien een Ouder-
naam daa^ i„ fod;nig "beyde: 3 Sde C

™ ^"""'Stigd , en in fijnen
^""^ '^="^--

eendragt en over-een-ftemmL braet^wt, '^'L'"'.'™ ^^"^''1^=
^'è^a.r, een Diaken van <Melet^!^\l T ''^ ^"^/^^'«^ verdervcr.

om verdere raad en huln otl.r J
^""°^hien, naar- Alexandrien,'»*.'-

om aan den B.lTchop van Rom:^tichrllf'T"^"
verfogt

:
lïïI'S

die faak geen k\oïr^Z..l a L IT^""' ^^''^'i' gemerkt'er over

gevoelen SontrfnT wnd.^ r^*''''
S^''°"den worden, fijn

die met w.jsheytT^affenreSr'^
een.ge bequame Mannen,

hen in het OoknrZ!?. H r^
'""''^'^''*^^ ''^"gedaan waren, tot

komen) aön^ om d' '^^"y^r ^5= gemakkelijk fouden kon-
^'yfonder, d« hv hen h.hH

^'^^^'''h^den te helpen fmooren , en
"•«de geven

, en 't ien do"
Synode te Ariminen mogt

J"^' herroeDen Iff geweld in de felve gefteFd

lynverroer,P'„"4^o'Larrr'''j''y '^^'^f
''y- ^^^^ ^"een

!r^St en laftomte°!^. H
fat defelve mogten overkomen met

^°A«k ,™;^7![°°':dee en de kettery van 'JVlarcellus , die alom
hem had; vvelk ƒy.^e blijken

, die onwederrpreekelijk waren , by
alle hunne bril',

^ l ""J^"'' noodfakelijker w.as, om dat fyiA

vervloekt do^*"
^-*°ften Jrius leer wel tegen-gefproken en

leere^ wel reet r

^een gewag gemaakt hadden van MarceÜus , die een
•oos en gcvü^irr 1

''"^""•'aanloopende, maar dieniet min eod-
6 vaariijk was, had ingevoerd. Men heeft geen reden te twij-

Ai.^,, p
[Nn 2] feien,

ƒ. 7s.
-^V- 48. ^. 75. (ƒ) /to, j^,y?. 45. (^J ^,i^„ _
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Welk van felen, of Athanafms heeft dit verfoek ingevolgd: want \vy vinden

hem wierd jj^t de Wefterfche Biiïchoppen door brieven en boden hen in hun hl-

ingevolgd, hebben vertrooft , en hun hertehjk medelijden met hen betuygd.

fchnft^^o^ ontbrak Athanafms niet in fijn byfondere genegentheyt tot denH-

ook voor Bafilïiis te laten blijken : want wanneer de Monikken onder fijn Kerk-

Bafiiius gebied tegen hem uytfpatteden , en een twift opheften , fchreef hy aan

defelve voor Bafilius{i] , hen beftrafFende over hun onvoorfigtigheyt cn

trotsheyt , van fig op te ftellen tegen fo grooten man , dien hy noemd

,

eer en V cieraad van de Kerk -, en voorhoudende, dat fy reden had-

den God te danken, dat hy Cappadocien fuiken Biflchop, daar alle

Provinciën fig in fouden verheugen , gegeven had.

Athanafiua III. Athanafius nu fad van dagen , en door oneyndige moeyten en

ftcrft. fwarigheden afgemat ,
fcheyde uyt dit leven in een goeden en hooien

ouderdom, als Gratianus ten tweedemaal, en Trobus Burgermeefters

De tijd waren ffeydryèj de Kerkelijke Hiftorie-fchrijver) > dat is, in het jaar

wanneer.
^^^^^ Heeren CCCLXXI. BaroniusQ) en de meefte hedensdaagfche

Schrijvers ftellen fijn dood op het volgende jaar. Maar Troterius ,
eert

der Nafaaten van Athanafms in het Bisdom van Alexandrien, fegdons

in fijnen brief aan Paus Leo, Over den tyd van Vaafchen te houden,

( indien wy voor Anaflafms leefen Athanafius ^ gelijk wy buyten twij-

fel moeten doen) dat hy nog leefde den 24. Meert , in het jaar onies

Heeren CCCLXXIII , of naar fijn wijfe van rekenen in het negen-

en-tagtigfte jaar van de fo genaamde T^iocletiaanfche Tijd-wortel. Hy
ftierf, feyd feeker ongenoemd Schrijver («) , op den 28. January»

maar na de tijd-rekening van de Griekfche en Latijnfche Kerk , op den

tweeden dag van ^^,en na de tijd-reken-kundige uyttrekfelen(ö),uyt-

gegeven door Scaliger, op den fevenden van die felve maand, na diathy

ontrent fes of feven-en-veertig jaren Bififchop geweeft was. Voor fijn

wecsPe- dood gevraagd zijnde (/>), Wien hy tot fijn Nafaat begeerde ? floeg

NafaaTatn
^"^y "Petrus voot: buyteu twijfel de felve , dien hy onlangs naac

aaataan.

H. Bafiltus in hct Ooften gefonden had, welke in alle fijne fwarig-

heden cn ongemakken hem was by-gebleven , en van hem veeledeftige en

wijfe regelen , hoe fig in die bekommerlijke tijden te dragen , ontfan-

LofvanPc- gen had; een Man, die om fijn ongemeene bequaamheyt en godvrug-

tigheyt, om fijn bekenden yver en kloekmoedigheyt voor de waarheyt

fo aanfienlijk en eerweerdig was , dat Theodofius de Keyfer hem voorftelde

als een van de twee ftandaarden van de regtfinnige leer, van welken elk

een, in opfigt van de leer, fijn voorfchrift behoorde te ontfangen >
gelijk

klaarlijk m een Wet [q) van hem gemaakt , om het volk weder tot het

regtfinnig Geloof te brengen , te fien is , alfo hy hem daar in <^ert

die verko- ^^^^0 geeft van Een mm van t^poftolifche heyligheyt. Het volk wa5

ren en tot ovcr het nocmcn en voorftellen van fuiken treffelijken man niet weymg

bèJeftigd
verblijd , gelijk dan ook de verkiefing en beveftiging door de toeftem-

wierd, ming en handen der nabuurige Biffchoppen, tot aller genoegen voltrok-

ken wierd. De tijding van Athanafius dood quam ifo dra niet aan het

Hof te Antiochien , of Euzoms , Biflchop aldaar , verkreeg order vaU

den Keyfer , en reysde ( CMagnus den Heer Schat-bewaarder mede ge-

nomen hebbende) aanftonds naar Alexandrien j alwaar fy met Taladius
deii

(fc) ndeBafil. Epifl. 74./?. 129. ^ 182. />. 195. (i) Epifi. adJoan.0^j4ntioch.p.7^V

Epiji.adPalUd.p.r^^- (k) Socr.Ub.^.c.zo.p.i'^o. (/) ^d.ann.T^yi. (m) Bd*^'

i Bucher. com. in HBor. Can. Pafchal. c. 2 . ƒ?. 84. («) Fit. Ath. Gr. Lat. ap. Ath. lorfi-^

1. /7. 544. (0) Nonprocul ajift.p.^^. (p) Rttffin.lib. i.c^.p. z^y Socr.ibid-^"'

zjom. lib. 6. c. 19.p. 661. Theod. lih. 4. c 10.p. 1 75. (q) Cod. Theod. lib. 1 6. tit, l. ^^i*

2. Soxjom, lib. 7. c, ^.p. 708.
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me" IZtT^i'
een bitter en onverfocnlijk vyand van de Chriftenen,<iogi„™

eodl,S!I . rl. ,'"^''fken, en een vervolging aanftelden, die in""«t.

SStLVfn!? '^^,''.^ o„theyl>g,ng, m^v?eedheyt en'onmen-^::™^."^

de Hi,,V r[P vooreenige, die daar te vooren , felfs in

.nH.^ . ,

waren aangefteld, behoefde te wijken Onder,

n eLTl ^''r¥^''^>. indegevangkenisgiwoVnfenSW^

drieK ^"J""
^^^"^^'' ide tweede flaag enMt van AhLn.^°"'-O len, de verrader van de waarheyt , de herder der wolven , de diefAte tn de fcbaaps-koy inklimt, de tweede Anus, een beek die meer ui'

g^ff deffelftjchadelykefontey», gdï,k'crNa;.ianzenuslr yZZX)y den Biflchoppelijken troon gefet, de kerken hem ovJergeleverd e„ly met magt, om te doen 't geen hem dagt tot bevordering van fijn faakDod>g te z,jn, voorfien. Petrus, uyt de fevangkenis ontfnapt, i^ngtePe,™,™.'fchecp. en nam fijn reys naar Romen, alwaar hy vriendelijk ontfanfen^"™zijnde
, een beter tijd afwagtte

, van waar hy eenigen tijd daar na

£vs ïeerde" fiin fi,'^'"^
^"""'-^^^ ^'^^'''ë ^^'^^ aangepriefen

, naa; w.-„.e,.,Hiys keerde, fijn ftoel weder mnam , en Lucius verftiet, die fijn vluefi^iiikh"nam naar Conftantmopelen maar de Keyfer, toen belemmerd door ac"="'-

'

b.fln^°,°3
Barbaaren aan de eene fijde, en vreefende voor

te helptn
°^ '""^"^

S^^" "Jd o«> hem

vaj^de ^kLI^^^A- ^li^" fTr" ^"'/"f"' '
denaanfienlijkften Man A,h,„atóvan de Kerk te dier tyd , tot fijn graf gebragt: maar wat hy voor eenman geweeft zy, aat ik dat bever feggen met de woorden vanTn der

'"''""!,"'

^![^t / H''^"
verheven was, een man van een onnlvol„gehjke deugd, en te geli k fo beleefd, dat een ygeliik onbefXoJmvi~

::"n1aV~ i'„T"f
"l--l-gkmoed,g. vlSi^ltw^rTg.

een olZ ' "°g «jn leven. Hv had

: EnV,%TasTtfi;nr'„l''H'V ^" humeur aire n
«pri^en en l7omSZl v,n^"

beftraffen, en onderwijfend in fijn

Jn fijn beftraffer.SordrL'''"'':^
^eyde fo gematigd

,
dit

«prijfen het gefae vln^n nwl ^™ ^"^^'^ ^" '^j"

»te ftrena w„ ^ ? nieefter, fo dat hy nog te toegevend, nog

maSldivf '
' ^^'^ fi'^n «J" fagtmoedi|heyt en ge!

Sal tjr^ "'"k"
^'"derfijnvoorfigtigheyt. zijnde beV bUj-

dan,; irhr^^V' ^".g^^geleerdheyt.^ Üy beftierde fijn leven fo-

ove LrinV™ ° veele predikatiën, en fijn predikatiën alsfoveele

' de Hr^SVT"' ^° figfelven vertoonende en fijn roe-

«Ie ' '''«^ hthoefdc te flaan of te fteeken. Al-

'.over fv h.n'i^'jV'"' '"'"S fy waren, konden in hem fien iets , daar

» gen • de 7 1
j" ^'''•'""nderen . en iets dat fe hadden na te vol-

»en bidden
Konde roemen fijn onvermoeyd aanhouden in het vaften

„het waken " "j" ^'^onderlijk en onophoudelijk volherden in

"fchermim; derde fijn ongemeene forg en be-

sjftierder en U c^^^ "^^^ Ipeel-genoot ^ de getrouwde als haar be^

jjken als h w'^^^^
kluyfenaars als hun Vermaander, de Monik-

Wende l"^
^^'^-gever, de eenvoudige als hun leydsman , debefchou-

^^^ige al^
^ Godsgeleerde , de weelderige als een breydel^ deelen-

& ais een troofter, de oude als een ftaf, de jonge als een voogd,

•
i 3

. 417. (ƒ) Nazianz.. in Encom. Ath,Om. 2 1 .ƒ?. 3 78.



286 HETLEVENVAN XV. Afdeel.

55 de arme als een weldoender ^ en de rijke als een uytdeelder. Hy
35 een voorftander der weduwen, een vader der weefen, een vriend der

35 armen , een herberg voor de vreemdelingen , een broeder voor de broe-

55 ders 5 een genees-meefter ontrent de fieken j en een behouder der ge-

55 fonden j en iz'ierd allen alles
, op dat hy ten minflen cenige behouden

i^mogt. In opligt op fijne Voorfaten(^} was hy fommigen gelijk j
^i^"

„deren quam hy naaft by, en andere overtrof hy. In fommige dingen

55 drukte hy uyt hunne redeneeringen, in andere hunne daden, de fagt-

5, moedigheyt van fommige ^ den yver van andere , de lijdfaamhey t
en

5, ftantvaftigheyt van alle. Hy ontleende veel volmaaktheden van fom-

5, mige 5 en alle van andere ^ en gaf alfo een volkomen vertoog van alle

55 deugden ^ even als de Schilders , die , om een volkomen werk te ma-

55 ken , eerft in de verbeelding van hunne gedagten een ontwerp maken

55 van de fchoonhedenj die fy in de eene of de andere perfoon vin<i^^'

55 fo dat hy in fijn leven uytmuntte boven den welfprekcnden ^ eninhj?

5, redeneeringen boven die fig in die praktijk geoeffend hadden j
oh

55 indien gy het fo wild uytdrukken , hy overtrof den welfprekendenm

55 fijn redeneeren, en in fijn pra£tijk den wel-levenden. Was iemand maat

,5 gemeen gevorderd in de een van die , hy ging denfelven ongemeen tc

„ boven , alfo hy daar in uytmuntte ; en was iemand vermaard in he^^

„ andere ^ die quam by hem te kort , om dat hy in 't een fo wel als t

„ander uytftak. So en nog meer fpreekt van hem die weergaloofe va-

der: ja hy feyd in ^t begin van fijn Lof-reden, dat ^-^Athanafius prijf^n

55 was dc deugd felfs prijfenj dat('z;) fijn leven gehouden wierd voor

55 den ftandaard van een BifTchoppelijke bediening ^ en fijn leering voor

5, de regel-maat van regtfinnigheyt j dat hy (x) het allerheyligfte oog cn

„ligt van de wereld ^ de Aarts-Biflchoppelijke Biflchopj de pijlaar en

5, zuyl der waarhey t , en een tweede Johannes de T^ooper was. Om de

waarhey t te feggen, hy was een man' van een ware en ongeveynsde god-

faligheyt ^ van een onoverwinlijke kloekmoedigheyt , die door geen

moeyte of gevaar verfet wierd , van een voortvarenden en onverfcttelij"

ken drift en yver voor het regtfinnig Geloof, in het befchermen van

welk hy fig droeg als een fchild ^ wanneer de t'famen-gefpannen kragt

by-na van de geheele v/ereld op hem aanviel, en onder den magtigen

tegenftand van fo veele jaren , en de wreede handelingen , die fo l^i^^

en meeni^vuldig aan hem gepleegd waren , nooit befweeken was.

overwon alles door een fterke lijdfaamheyt , en gaf fijn faak een aanfien

door de fagtmoedigheyt in al het geen hem overquam. Hy was , fey^

de gemelde Vader (-yj van hem ^ Tcr?^ Troi/^ö-jv aJa^wfiCf , ror? ^ ^affid^isffi fA^y^n'.

r^gj een diamant voor fijne vervolgers, en een feyl-fieen voor de anders^

gevoelende de eerfte vonden hem fo vaft , dat hy geen indruk kon ont-

Tangen, alfo weynig als een marmere rots-fteen; en de andere wierden

door fijn ongemeene fagtmoedigheyt en dappere lijdfaamheyt tot hem

overgehaald, of ten minften bewoogen om hem in hunne herten een

hoogagting en eerbied te bewijfcn. Met een woord, hy was, ge-

lijk Vmcentius Lirinenfis (^z) met regt van hem oordeeld , een fi^^

trouw Leeraar , en een feer uytmuntend Confejfor of Belader.
Athanafius y Sijnc uatuurlijke hoedanigheden aangaande , was hy fnedig en veer-

boq"u" am^^ dig , in fijn redenceren net en fcherp, en in fijn oordeel beftendig ei^

heien. bondigi en hier door, indien dat alles in fijn opvoeding v/as aangefe^^

foude hy een der geleerdfte mannen hebben konnen worden , die'er ooi^^

in

(0 Jbid.p. 379. (v) Ihid.p. 397-
(z.) Commonit.p. ^66.
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wierdefhtF'^^f ^^"'^ '^"^'^'^ na-fpooringcn Engdccri

fchft i'ke !tl '''' '^'^'^-haafder deelen vanmen-

v^en eerweerd.g B.ffchop .nfi.nen ^^raln^^l'^ ty^Mvroeg aanleydmg had tot Godsgcleerde befpicgeffngen
, het nauwk™betwxften over de hoogde ftukken van het Geloofen dencSLft>m verdere levens-tijd bragt hy onder het gedrane van menfi^h^n •

geduurige befigheyt door,%n Ld vaft doorgaans foIL£ "
"^^^

a Wdey rampen en tegen hem gcfogte twüfen te wordelelflfa vanm geleerdheyt en bequaamheyt feyd gemelde Naziauzenus(^ri r \
veranrv.oordingmerkehjk> „Da't h/allroeg ,n de ftukkerdeïcS"-^^^^^^^^
«leerdheyt onderwefen was , dog de Wijsgeerte en andere wetenfchfn" f

f"''"
«pen maar fo verre begroet had. dat fly^n defelve n.et m^gtë Shfj.,nen een vreemdehng, en geheel onwetend tez.jn, diehylgter Z"«ernftige bekommernis en betragting niet weerdig agtte, alfo^ hy dê«Me kragten van fijn fiel m fulke ydele onderfoekmgen niet ftK
::Ket Onde'n NÏl^Tt"'" ^'^ het ^overdenkenSj.net unde en Nieuwe Teftament , waar in hy grooter meefter wierd..dan .emand anders in een van beyde: h.er door vern kTe hv f.me <re..dagten en bevattingen , hier dooj gaf hy een glans en i fvftL

^ ?..omgang die hy beyde als een gulden\etenTan^::,B
/„^^Jf

-

..kelde. En in der daad, lijn meefter-ftuk beftond in deC^^Ti Ir^^'
en in het onderwijfen en lieraaren van deSyn^^
fo te fpreeken, feyd Sozomemts Cè') W3« • - V. , 7-

geleerde', een deft.?Pred^ker?eIn vSZiJP ¥°"^'S Gods.
met al het geen tot nYtvoerTn^van T/r ^ Kerk-regeerder, en begaafd
ook in andere foorten^ vanTefeerdhevt lTr'"!['^
te e. f V. niet onbedreven

ë^'^^'^^neyt
, behalven die van de Wiisgeer-

Roomfche Riik wel hel V
"""" Wetten vin^ het

den naam vanfe „ÏS^ -„"^^ ^" ^"««e Se.erus (c) hem™se™„,
gegeven, voL^The'r ff^

(Regts-geleerde geeft. Hem wierd na-

ver^, dat hvfcon her ^^u ? Heydenlchen(i3 Hiftorie-fchrij- Hy „.„a

ftond7 en^f^lt ^y^E^hdcn uyt der fterren loop , en tover-kunde ve - ^4'

™

*elk hv dan n, h^ r''" ''''"S^" voorfeggen,";""""-

«^ar di?, höe'wêl he"r"H F"' Yf^
'""'""j'^^ g^^^^^" ^ebBen

hem inbra-ten ^" Heydenen tot befchuld.ging tegen
•'^len, Xmd re r kP ^'"1^^^^^ g-'o^d, dan 't geen wy fullen

L"

Wo?5e"i'?,i''/''^
Het gebeurde, feyd ;5'.|_'xC.), dat,A„u,.

^'oofd vloof
" "Jd over de ftraat ging, een Rave kraffende over fiin '''"S'^"«

fpots-gewiifo
Heydenen, daar ontrent ftaande, vraagden hem'°"

fpeelendl S'h^^' t Y'''
"^''^ °P "ees-muyllndenfin-

't welk ; § ,7
vogel tot antwoord gaf, Hy roepc

eenen. Dat d a
"^,'^o'"eynfche taal morden betekend; en feyde met

fer hen van dif
aangenaam foude zijn, alfo den Key-

Feeft-daeen v 1!' j"" vervolgens, het vieren van hunne Heydenfche

uyt alshv r
j*^" """^ floegen fy wel in de wind, maar 't viel

y gelegd had, want 's anderendaags quamen'er aan de Magi.

(«) Vhifu • ftraat

'^'élt.Vl' i^'*-ï-<'-i7./..4«(r. W Sulp.Hi?.lib.i.f.i^%. ^d)^m.
«•"*-i5-;>.i455. W fe»w.tö.4.<r.io.p.549.
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ftraat brieven van den Keyfer , by welke hen belaft wierd den Heyde-

nen het gaan naar hunne Tempelen , en de gewoone plegtelijkheden en

ceremoniën van hunnen godsdienft te verbieden,

sijn ftiji in ^^fl manier van fchrijven is doorgaans (ƒ) j byfonder in

figfeivcn, fijne brieven en verdedig-fchriften , feer klaar en duydelijk , deftig

ftatig, net en cierlijkj rchcrpfinnig en beweeglijk, en wonderlijk ge-

paft na het onderwerp dat hy voor heeft. Hy gebruykte meenigmaal

reden-konftige bewijfen^ die hy egter niet blootelijk voorftelde, offig

daar in aan regelen en woorden van konft bond , ( gelijk jonge
leerlin-

gen, die om een grooten naam te verkrijgen, gewoon zijn) maar als

een wijs en wakker Wijsgeer uytbreydde naar de bevatting die hy'er in

Hjn frel van had. Hy beveftigde , wanneer het te pas quam ,
fijne b^'

wijfen met veele getuygeniflen en redenen , gehaald uyt de H. Schrii-

tuur , byfonder in faken die enkelijk door openbaringen konnen gewe-

eoinvergc-ten worden. Indien wy fijn fchrijf-en fpreek-wijs met die van andere
'^'"^

vergelijken, defelve is (indien wy het oordeel van Erafmus[g] moge«

gelooven) niet hard en ruw ^ gelijk die vanTertuUianus nietgemaakt>

gelijk die van den H. Uïeronymus-, niet moeijelijk en fwaar ^ welk de

lout is van den H. Htlarius -y niet vol draaijingen en flingeringen 5
ge*

lijk die van den H. Augtiflïnus en dQwW.Chry/öftomus hyfweemdniet

jia de gepafte maat-houding van Ifocrates ; hy heeft geen gefogte op-

fchikking als Lyfias of Gregorïus van Nazianzeu, maar verhandel<i

de ftolfe, die hy in handen heeft, klaar, veerdig^ vernuftig en gepaft

naar de faak. Sijne Schriften zijn altijd in groote weerde gehouden ^

vedgcagt. Wanneer u (
feyd den Abt Qosmas SJo\ aan den Schrijver van het TrA-

turn Sftrituale) iets van Athanafius Schriften voorkomt ^ en Qy geenf^'

fier by de hand hebt om het/elve over teJchr^ven , fchryft loet liever %

eer dat het u Joude ontvallen , oj^ uwen rok. Veele fijner Schriften zijij

verloorenj dog die nog overig zijn, handelen of van leer-ftukken, oi

verfchil-pointen , of gefchiedeniffen. De eerfte zijn ten meerderen dee-

le aangeleyd tot het ontvouwen , verklaren en beweeren van de voot*

naamfte grond-en leer-ftukken des Chriftelijken Geloofs ^ van die foorC

zijn fijn Expofitio Fidei , Verklaring des Geloofs > Re/ponjum ad Lib^'

rium . Antwoord aan Liberius-, fijne Homilia de Semente ^ Predikatie^

van het Saad > de Sabbato & Circumcifione , van den Sabbath en Befnij-

denis , e. f. v. De tweede foort behelfd twift-fchriften , en fien op HeY'
denen , of op ketters : tegen de eerfte fintwift hy met bondige redenen

in twee Boeken ^ welker laatfte niet, gelijk men meend, verboren i^-»

maar fekerlijk geen ander is als 't geen genoemd word aoV(^ Trsp) ^ Ét"*"'

dat is , Reden-voering over de menfch-wordin^
tegen Hcy- Woovds , gelijk fig by het infien van deflelfs begin buyten tegen-lpraak

«Sers, klaarlijk opdoet; want hy aldaar fegd in de voorgaande verhandeling

beknopt dog genoegfaam te hebben gehandeld van der Heydencn afgO'

dery en bygeloof , cn het begin de'rfelven in de wereld , en reeds iefj

gefproken van de Goddelijkheyt des woords Gods , en deffelfs over-al

tegenwoordige kragt en voorfienigheyt ^ door welken God de Vader a^

Ie dingen fchept_, regeerd en beftierd, en nu^ volgens fijn begrepen of-

der , wilde voortgaan om te fpreken van de menfch-wordinge des Woords >

en fijne Goddelijke komfte in den vleefche , tegen de lafteringen der

Joden aan de eene , en het fpotten der Heydenen aan de andere fijde

'

maar

(ƒ) vu. Phot. Cod. 1,1. col. 20. Cr U9, 140. col. 116. r£) Praf. in jith. ^pf'^u
Spir. S. cr wter Fpifl. 1. 30. Efift. 88. col. 1871. (/>) Prat. Spir. e. 40. B'M^'^^"'

Patr. Gr. Lat. Tam. z. p. 1070.

Sijoc

Schriften

Zijn drie

derley

;

I. Leer-

boeken.

fohriften

,
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'

deXvnlSvfr/°°''^''"' ^° °P™''''"-'= natoden, als welc„kc„c„.

ters vSnnH 7 de Chr,lten leer
; en hoewel hy geene ket-

re onken V '
^° ^«"-komen wederiegd / 't zy Ma-

hy by'alle glkgfnthev tdJle?d ''^Tfi^ '^g- Ananen, d:eB,ro„..

Selirk hv £ K?,r 7 ^^^^"^'^gd' ^en hunne uytvlugten beneemd.ticndeA^èjeiijlc hy dat byfonder gedaan heeft in fijne FiifRedenemna^utZ^^^^'^
'

r ntn f
om (gemerkt hy dat verfehiUndiereSe'nngen fo klaar en overvloedig verhandeld heeft) alle de -ronden vande Ananery om ver te werpen, een Boek van fo veel ftofFe dat IrBaMus, enG.™ de Godgeleerde, geoordeeld worden d^aJ .yt htm '

'

ne befte wapenen te hebben.om de dwalm|en van die loofe en onbefchaam"

Jan f n'^^'fV'^r- Y'^^^morifcle Boeken, zijndedederöefoo^t, „•« •

'I''"
^""'^'^ """^ g^^^kend moeten worden rne'^'"'"":

£n fff ^ '
g'="'"kt delelve meeft met 't verhalen van gebeulde

'

fiin veE"l„ "^f ?- ^'^u' «"^^^ ^'^ 'Elders alle de kraften van

tde fk berLtln
^"^'"^ ^^^^^ hy een^'klaar en

ne Schriften ruymer, netter en beter voorkomen dan in .11 a
^'

Schrijvers t'famen, ja andere hebben'er weyn^g Vnders t.n
'"'^"'^

van hem ontleend is, en dus, gelijk 'tgeSnk tat ?n h
2''"

andere vallende .erger voor den da? kom7 ^ ' '"^^"den van

van andere wijfe en treffel ike Schri.W f ^^\^-ciktr,

len, dat fe wokn verminS of mtb uvkr^'f""r'^ '\ g^^*'"

c^^Wy&x Schriften : want aan S™ cTÏ H -^''''^^

verftoutfijne Schriften te vlrval^^^^^^^^
fms in fijnen tijd sehad te hVhh.?.S^ -"^

feyd[^] i?a/.vaa amf«c

die om hinne sliltlen^'tm en\anTn^f.^^^^^^^ ^^''^ ---'«^^r»
de hoofden hunner Boeken ftelden i j • .^f^^" ' °P
vinder/), fijn deNeftorr,nru ^"^f^s die ik hier mede befchuldigd

leftina . d e vêrfSenS ' ^^^hiaanfehe Mon.kken in Pa-
ven: hun voorSis k

op fijnen naam uytga-

men veële baSInH " ^"«^«^g^^^'gd in volgende eeuwen /dfar
mige fofen beufe ai^ n^^";

g'='<=g'* heeft, welker fom-

^eerdig waren Om^V "^'«" 2^°°"" ^an on-
fl»yt een naam rol v^n1 r ''r'"' ^^f" Leefer tot be-

ƒ
naam-rol van alle fijne fo egte als onegte Schriften.

Athanajïus Schriften.

g,t'.^^^«"^ra Gentes.

o''.
A"^"os Difputationes feu

''fn^P'^'^'^'^ Omnia mihi tra-

Ad Adelphium Epifcopum contra

Arianos Epiftola.

Epiftolaad Maximum Philofophum
de Divinitate Chrifti.

Epiftola ad Serapionem adverfus

eos.j qui dicunt filium creaturam

eflb.

Epiftolaad eundem advérf.eos,qui

dicunt Spiritum S. efle creaturam.

[Oo] Ex.
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Expöfitio Fidei.

Refponfum ad Liberii Epiftolanij

cum Epiftola 'Liberii.

Epiftola ad Jovianum de Fide.

Epiftola de Synodi Nicense contra

Heraefim Arianam decretis.

Epiftola de Sententia Dionyfii A-
lexandrini adv. Arianos.

Ad Frarres Orthodoxos Epiftola

Catholica.

Refutatio Hypocrifeos Melctii,Eu-

febii, 6c Paiili Samofat. ttép) t3o-

Epiftola ad Antiochenos.

Epiftola ad Epiftetum Epifc. Co-

rinth. adv. Hxreticos.

De incarnatione verbi Dei adverfus

Paulurn Samofatenum.

De humana natiira fufcepta^ & con-

tra Arianos.

De incarnatione Domini adverfus

Apollinarium.

Oratio de adventu Chriftiadv.eun-

dem.

Oratio contra gregales Sabellii.

Oratio , quod unus fit Chriftus.

Epiftola ad Serapionem de morte
Arii.

Apologia ad Imperatorem Conftan-
tium.

Apologia de fuga fua.

Apologia II.

Epiftola ad Omnes ubiquc folita^

riam vitam agentes.

Populi Alexandrini proteftatio.

Epiftola de Synodis Arimini & Se-

leucisE.

Epiftola ad Africanos adverfus A-
rianos.

Epiftola ad omnes ubique Ortho-
doxos.

Epiftola adJoannemêcAntiochum
Epiftola ad Palladium.

Epiftola ad Dracontium.

Ad Marcellinum de interpretatione

[feu Titulü ] Pfalmorum.

De Sabbatis & Circumcifione.

In illudj ^ictmque dixerit verbum
contra Jilium , Sec.

In illud, TrofeBi in Tagum, &c.
De virginitate.

Homilia de Semente.
Oratio contra omnes Haerefcs.

LEVEN VAN XV-AfdseI;.

Oratio in Aflumptionem Domini»

Oratio de Melchifedech.
. .

Epiftola ad Serapionem de Spiti-

tu S.

Ad eundem epiftola altera de Spir^-

tu S.

Contra Arianos hoyt^ «ruvrvw®-.

Libellus precum , feu colloquia va'-

ria Arianorum cum Joviano lm*

peratore Antiochise habita.

De incarnatione verbi Dei.

Refponfum ad Epiftolam Joviani>

cum Imperatoris Epiftola.

Epiftola ad Amm?n Monachum-
Epiftolx tricefimx nonx Feftalis

Fragmentum.
Epiftola ad ïLufinianum.

Ad Luciferum Calaritanum Epift^

lx dujE. Lat.

Fragmenta Commentariorum
Pfalmos.

Twyfelagüge,

Synopfis S. Scriptursc.

Teftimonia ex S.ScripturadccoiW-

muni eflentia Patris, Filii »
^

Spiritus S.

Sermo in pallionem &: cruccm Pö'

mini.

Vita D. Antonii , prout extat hodic-

Onegte,

Difputatio contra Arium in Syncxlo

Nicaena.

De fandtiflima Deipara Virgine.

Symbolum Athanafii.

Traftatus de Definitionibus.

De S. Trinitate Dialogi V.
Dialogus inter Orthodoxum Sc

cedonianum , continens XX.
pitula.

Qu^eftiones CXXXV. ad Antio-

chum.
Di£ta & Interprctationes parabol^'

rumEuangelii,Quxft.CXXXlIJ-
Qao^ftiones ali^e XX.
Difputationes cum Ario Laodicei^

habitae. Lat.

De unita Deitate Trinitatis ad TJi^"

ophilum Lib. VIL Lat.

Ad Monachos cxfaortatio. Lat. .
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Epiftola ad Mare. Papam, cura Re-

Icripto Marei. Lat.
De paffione imaginis D. N.J. Chri-

fti erueifixi in Beryto.
Declaratio Levitici.

HomilirE VII. ab Holftenio Latine
Editx.

Expofitiones II. de Inearnatione ver-
bi. ext. Lat. in Bibliotheea Pp.
Tom. XL p. 3.

Orationes IV. in Auduario Gr.
Lat. a Combef. edit. Tom. L

T H A N A S I U S. 29r
S.Syncletiesevita. Lat. ap. Bolland,

ad Januar. V.

Verloorene,

Commentarii in Ecelefiaften.
Comment. in Cantica Canticorum:
Contra Valentem & Urfacium

ber unus.

EpiftolaZ 'EopTflêfixa}.

Epiftolas alias plures.

Eynde van het leven van H. At h a n a s i u s.

[Ooi] HET



HET LEVEN
VAN DEN

H. H I L A R I U S
BISSCHOP van POICTIERS.

INHOUD.
2)^ treffeljjkheyt van Hilarius geboorte-plaats. Van Jijn opvoeding in

den Heydenfchen godsdienfi , en hoe hy tot het Chriftcn Gekofbekeerd
wierd. Van fijn T>oop. Hy was getrouwd. Het kouwelijk wierd toen

niet onover-een-koomlyk met het ampt van een Herder ofBijfchop g^'

oordeeld. Hilarius fonderlinge godvrugtigheyt , en yver voor den

Godsdienfi , felfs als hy nog een Leek was. Hy word bevorderd tot

het Bisdom van Poidiers , en wanneer. Hy was in de verJchiUen

over het Niceens Geloof nog onbedreven, als hy al BiJSchop was.

Hy fteld fg tegen den aanwas der Ariaanfche kettery in het Weften.
S^n vertoog aan Conftantius van denftaat der regtfinnige party ,

en

daar in onfijdige handeling met den Keyfer. Conftantius bevel tot

begunjiiging der Bijfchoppen. Hy onthoudfig van alle gemeenfchap
met de begunftigers van de Ariaanfche party , en vertoond aan de Sy-

node van Arlcs derjelver godloos opfet. Bevel ^ Julianus toegefonden

om hem naar Phrygien te bannen. Sijn bedrijf ten tijde vanfijn ver^

banning: hy fchryft twaalfBoeken van de l5rie-eenigheyt. Hyfeni
meer als eens fijn raad over aan de Bijfchoppen in Vrankrijk.

fchryft aan fijn dogter Abra, om haar het trouwen afte raden.

brief, die daar van nog overig is , verdiend geen feeker geloof. Hi-
larius fchrijft de Synodis , waar in hy den Biffchoppen in Vrankrijk

berigt wafer in het Ooften voor Geloofs-belijdeni/^en onlangs waren
aan ^t ligt gekomen. Hy word befchreven tot het Concilie van Se-

leucien , en wafer onderwegen gebeurde. Hy verdedigd de Kerken
van Vrankrijk van de befchuldiging der Sabcllianery, hen door de A-
rianen te laft gelegd. Hy beweerd in die Synode het o>o«V<cv.

godslaflering der Anomojanen , en de ontveyfmg van hunne grondfel-
lingen. Hilarius verfoek-fchriften aan den Keyfer. Tiefelfs aan-

fpraak aan den Keyfer tot voorftand van de regtfinnige faaki en een

tweede, doguytgegeven 7m des Keyfers dood. Hyword ontfa^cn vanfijf^

ballingschap , en keerd weder naar huys. T>e H. Martinus eenfipier leer-

lingen : deffelfs levens-wijs , en innigfle gemeenfaamheyt met den H.
Hilarius. 'De toeftand van de Kerke van Poidiers, als Hilarius "Ji^e-

der fhuys quam. Sijn oordeel ontrent het weder-aannemen der boet-

veerdige Bijjchoppen tot de Kerk-gemeènfchap had veel ingang. Een
Synodaal berigt aan de Oofterfche Bifchoppen , om de Ariaanfche

konften en loosheden te ontdekken. Saturninus, Bifchop van hx\^^^

word geëxcommuniceerd. Een Boek van den H. Hilarius word ver-

valfcht y welk ontdekt word. Hy reyfd naar Milanen, om Auxen-
tius te ontdekken: die faak word aan gekoren Regters overgegeven,
en gehoord: deffelfs uytftag. Hilarius /^f^-^^, en word begraven. B^'
genooten worden fonregt befchuldigd hem opgegraven, en fijUgebeen'

tc
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te verbrand te hebben. Hilarius groote mam en wonder-werken be^
dr even na Jipi dood Sjjn onvergelijkelijke godvru(rtkheyt

,
yver en

IZr'^'^^T f^^^^rdh^J^- Syl4rijf4^^ IVatdeJelve
duyfter maakt, Wat hy van de Grieken ontleende^ Verfanmi van
Mjne /onderlinge gevoelens. Syne Schriften, fi egte als onegte.

•

^/^'^'^i^ was gebooren te Poidiers in Vranke Hilarius gc.

^ njk(^), eertjjds genaamd Auguftorittim, een voor-'^f^^'n
name ftad in de Provincie van het tweede Aquita-af^L

"

ma en nog heden in omtrek en grootte naaft Parijs

^^^^^^ een Bisdom en Hooge fchool, die wecrens de oeüe

0,^?^^P® "^"g j^^e ilegts-geleerdheytvefmaardi^ DeffelfsSijncOa.
Ouders (welker namen de Ouden ons met ontdekt hebben) warenluv ^^"«i'^o"'
öen van aanfienlijken rang en ftaat, die hem dienvolgende onbekrom
pen en deftig hebben opgevoed

, gelijk klaarlijk af te nemen is uvt de
geleerdheyt en welfpreekendheyt

3 die hem de gcheele Chriften wereld
door hebben beroemd gemaakt. Hy fchijnt in de godsdienft der Hev- sünonvn.denen opgevoed en tot die der Chriftencn overgebragt te zijn door^Td^e"

felf. n ^""l^^f^)^^
overtuyging: want hy f^) verhaald ons^^tV

fe fs Dat hy de iotternyen en ydelheden van de Heydenfche af^^oderydiènf
r jpelijk overwogen hebbende, by figfelven begon te denken , dat diLoebytotfulke dingen leeraarden geen bequame leyders en voorftanders ^oten van"" cl^^^
öe waarheyt konden zijn, en dat hy vervoleens fip- h^^rrof u ^ u ftciijkCe-

fchouwen v^an het gebouV al.er fienl./e d.ngerenKofdrdSeS;i°r"-magt, die alles gefchapen heeft, ook alles moeft onderhouden en beftieren
;
dat m een almagtig en onverderflijk Wefen geen ondeifchevden

geflagt, nog generane van tijd tot tijd konde plaL hebben, dat deMaker van alles mets konde hebben buyten of fonder figfelven en dat

vo™?atervaTI^ noodfakelljke en olmededeelbare

een kt?efwVdTn toejlï^ ^'f^ "'T"'^
dan

«rk.ngen befig .^fef^"a.en'Jf^^^^^^^^^^
de Teftament waar in hy leefende, een groot genoegen"Jirptï n^e"korte dog alles bevattende befchnjv.ng^an loA,Ikhen ElkhZD.t bewoog hem in fijn onderfoeken voort te gaan en vond felfs e7nongemeen vermaak in fijne befchouwmgen en fverdcnk.ngen van dena-

S^rojrrf P'?"^' "^'^'^^^^ het nafpooren van d.e

ft^nlilren ^ m"\''' ''^'^'^l^^ ^vorden) een van de groot-

% wS mJ^fx"'^'^! '^J"'^" Schcpperfchul-

voelen v.n . V
^'^'^ ''^ ""g^fet door het natuurlijk ge-

de een 7e«ehr^""''"'''
vergelding

: fo dat hy niet genoeg oordeel-

levendii ln i""f ^"'^ "'en ook'^heeft een
alfo het feirrP' f '"^^e" £;elukfalig zijn,

"efFeliiken !
°"b«amelijke gedngte van God foude wefen , datfuiken

iijnen MakeT , r '
^^"^ '"^"'"'^'^

' ^'^ gefchapen is om
foude vereaa

'^^""«n' 'ï»" t« roepen en te genieten , met het fterven

over de ooenK •
^'"-'^ ''^ '''"'^ ""g'^" S^^"

God den S
^""^ Euangelumis, en quam dus tot de kennifle van

in de ^ I

j°"
' ^^i" het groot eynde en de voordeden van fijn komfte

Éenrhp, .
Goddelijkheyt van fijn pei-foon, en de groote verbor-

& '^neyt van fijn Menfch-wording, dat hy was God -van God, dat bet

(») Hu- p
[Oo 3] JVoord

I ucTnmt. Ub. i.p.i.crc.
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Woord was God^ en in den beginne by God was , van de felvc natuiifö >

heerlijkheyt en eeuwigheyt met den Vader , dat dat Woord was vleefch

geworden , en alfo God en menfch in een perfoon is. Dus met een net-

Hy wierd te kennis van de Chriften Leer voorfien , wierd hy gedoopt > of, omfijii

gedoopt, gyggn fpreekwijs(r} te gcbniyken , hy wierd door het Geloove ge-

roepen tot de nieuwe geboorte , en om te verkrijgen de hemelfche we-

der-geboorte , welke hy wift het onderpand en verfekering van een toe-

Engaffig komend en beter leven te zijn. Hier op onderwierp hy fijn verftand

deGodde-
Goddehjke waarheyt, verwerpende alle liftige en bedriegelijKC

lijke waar- vragen 5 en in de hooge en geheyme artykelen afhangende van de waar-

lieytovcr. agtigheyt en kragt Godsj fo dat hy niets feyde valfch te zijn, 't geen

fijn ondiep verftand juyft niet bevatten konde.
II. Wat hy in de jonger jaren fijnes levens bedreven heeft^ konnen

Hyisgc-
alfo'er weynig van aangetekend is, niet veel van feggen^ als dat

trouwd gc- hy getrouwd is gewecft (^3 5 en by fijn vrouw gehad heeft eene dog-

weeft, ter, genaamd t^bra^ die hy in alle de grondftukken van de Chrifte-

lijke Heligie ^ en in den weg der deugd en godfaligheyt liet opvoeden

en onderwijfen. Hy leefde met fijn vrouw , felfs na dat hy al tot de

BiflTchoppelijke bediening bevorderd was , gelijk de opregtfte onder de

Roomfche Gemeynfchap
f^») niet derven loochenen, en bekennen dat

het huwelijk toen niet geoordeeld wierd met dat ampt te ftrijden»

"°e7Sja dat getrouwde daar toe meer wierden gekoren dan ongetrouwde, al-

mctdeBii- fo defe^ gelijk de H. Hieronymus (f) felfs toeftaat, tot de Herderlijke

kïorT?'^
^org fo bequaam niet waren, als d'andere: en feggen met eenen , Dat de

niet. Kerk in die dagen daar over geen vafte order bepaald had. Om de waar-

heyt te feggen , indien de Kerk , ik meen die van Romen , daar nooit

een order tegen gemaakt, of, op het onderhouden van defelve met fuiken

Itrengheyt en onverfettelijkheyt niet gedrongen had, de Chriften wereld

foude mogelijk fuiken meenigte van fwarighedcn en ergernifilen niet ge-

fien hebben, als de eene order van den ongehuuwden ftaatder Kerkehj-

"as nauw
gcfieept heeft. De H. Hilarius nam , terwijl hy nog maaf

^fetinfiln^^n leek wasj die vryheyt niet, daar de menfchen, die in de >^ereld

leven. cenige bediening hebben , fig gemeenlijk in toegeven , maar onderhield

de Kerkelijke infettingen fo nauwkeurig, dat hy- van den hemel toi^^^

bekleeden van eenig uytmunrend ampt en bediening in de Kerk meer

weïvan"^^^ andere fcheen afgefonderd te zijn. Hy was tot verwonderens toc

andere te nauwgcfct in het beleyd van fijn leven , en met al fijn hert voor de be-

fc"?""^'^'
l^ngens van het Algemeen Geloof, met welker vyanden hy niet wil^^

.

eeten , nog defelve^ als fe hem te gemoet quamen , groeten. Hy l^^'

fteedde een groot gedeelte van fijn tijd in het onderwijfen van andere j

verklaarde hen de natuur en de gronden van de Religie > ftelde hen het

regte Geloof van de heylige Drie-eenigheyt voor , en bewoog hen , door

de oneyndige belooningen van den hemel, en de onfterfelijkheyt der

fielen , tot de deugd en godfaligheyt des levens. Een werk , welk in

defe lofle en ontaarde eeuw, te gering foude geoordeeld worden voor een

Edelman.

III. Door defen treffelijken inborft en manier van leven wierd hy ^^P

het

(<:) Ibid.f. 4. C. (d) ren. Fortun. in vit.S.Htlar.non longè ah init. {e) Vide Gil^'^:^

Prufat. ante ap. Hilarii. (ƒ) Quia t(li non tam idonei cura paflorali^ ejukm i/Hj^^^"

carentur. Hier- ap- Gillot. loc. cit. Quaft non hodie quoque plurimi facerdotes hahc*^

matrimonia^ (Cr ^pojiolus Epifcopum defcribat unius uxorisvirum
^ habentemfUo^^^

cmni caftitate. Hieron.lib. i.ad Jovin.p. j^z.Tom. i. Eliguntur mariti in facerdotif*^'

mnnego
, quia non funt tanti virgines^ quanti necejfarii fant facerdotes. Ibid.p- 4*^*
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fchn^™^'?
^" geduurig aanhouden van het volk bevorderd tot de Bif- WorJBir.

cnoppehjke weerdigheyt van Poiftiers (^) , 't welk £aro»m(h) fteld f^'^P"*

vvetenc ^7 H'if,'--"
CCCLV

, op geen andere grond\ m.jn/°'*'"-^«ens, dan op Hjn bloote gxffing. Wat my aangaat , ik He geenw.a««r;reoen vvaarom dat met een.ge jaren vroeger foude |eplaatft worden
byfonder om dat hy fomtijds fpreekt van fiken, die voorgevallen z^neemge jaren voor fyn verbanning. Het volgd niet dat hy ?en tijde vinhet Concilie van Arles nog geen Biffchop was, om dat hy, gelijk die^ardinaal te kennen geeft, aldaar niet tegenwoordig is geweeft alfo'er
bylondere redenen konnen geweeft zijn, waarom hy fig aldaar niet lietVinden. Eene aanmerkelijke faak verhaald hy van hemfelven ri^
Dat hy aleenigetijd Biffchop™^ nooit van het NicS^^ror.
beloof gehoord had (alfo de affchriften delTelfs mogelijk naar het Wes r*™'^
ten

,
daar dat verfchil later opquam , fo vroeg niet verfonden en bekend oéS:waren) hoewel hy dat, mijns oordeels, eygentlijk verftaatvandenauw- „ .keurige en byfondere verfchiUen over de woorden o>,.V,. ( mede-wefig

)en o^.«„„ (gelijk-wefig): immers wat daar van zy of niet, hv fevd
ons ter felver plaats door lijn omgaan en behandelen met en van dé
fchnften der Euangehften en Apoftelen de fake felfs fcer wel verftaan,

hebben Het gerugte van defen man , die hier fo grooten oDPancrliaH u v
fpreydde figfelven eerlang wijd en fijds. en vervulSe^ «\°fefnletel -g'"-Vrankrijk, maar ook de uytheemfche Geweften met den roem van fiine deugden , en deed hem verfoeken om de hand te houden in veeleXallergewigtigfte faken en voorval en der Relieie T)p Ar;,,„c-i, c Z
hebbende inliet Ooftenallesnaarhunfin wa fnnubedir

(^*'e»D=tó„„
ne banieren in h^r W^ft.o

'""".""> waren nu bedagt
, om ook hun- «'"ra han

rrri m v. 7 "S^^"- Conjimitius was in het jaar Ijfk'"""'CCCLIII, na het Haan van (-MagneMim , te Arles in Vrankriik 0Iwaar de Arianen een Synode ffamin riepen en n V^n ^ 7 'a& ;:tht'L5ri ^'n^',- - ^-^^^

vanS'fed, 'dT^^^^^^^^
nietalleen Biircho;-"- -

maar ook Vinc^nZTX tf^^
fnnrlpn x.r-,c D • , ^ Jukus tot dat Svnode afee-

KeJfer wa
' K ^'^l

""^ '""''''^ ^lianen, dLr toen^de end«r™Keyler was, wederom een Synode (Synagoga maligmnfnm, feyd'er

"en l/rr '7'"' H °P^"baarlijk hun oogmerk fogtenie berey-

felen ?I f" ^ °"f''?tf°™«igen,overredingenenfchoonevoorweni""-

Sor Ktr"^^'^"' ''ri^
den knoop niet konden los maken, dieng&

oordeeïn ,

' ^'^-^^ f^ak van niet wilden ver-

v.n V
deeden uytjagen. Onder defe waren de BiiTchoppen

>/vTJfl"
y""'''""'?

^"'f'
van Calarisin Sardinien. en <dio„y.

manldie v!n K^' ^"i"'
Pl"«^fy"drongen eenen

, een

tuye waf^^"
bedrog en loosheyt tïamen hong, eneenbequaam werk-

IV n "y*^ voeren,

waakte den f^'^
ftrenge en geweld-dadige regts-plegingen der Arianen ont- Hihri«

een V^rr^^
^^"^ ^" den H

.
Hilarius, die daar op aan het ligt bragt s«f'™

vigen eXlr l'"? ^'t' ' ''^ ^em open ley den drol ;ï°ógf,

danif?h
^*g"jken ftaat van de regtfinnige party ^ hem met alle onder- Ke,icr

hunn h ^"Z™*^ verfogt defelve van den fmaad en de verongelijkingen
"°"

Dtoederen te verloflen^ en de Landvoogden te gebieden ^ dac

fe

^'^!x6r°"T "^'fiP'-" "»" 355- "">" 7°' (') ^' S'ywJ. ^<i». ^r;*;.
'• (K) Lé.tid Cenfituit. ^u^. exi. optr. tjus p. ^Oi.
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fe tegen onfchuldige en onnofele menfchen geen geweld of woede gc-

bruyken , of fig met laken ^ die hen niet raakten*, bemoeijcn fouden

}

en byfonder dat hy het volk het genot van hunne Harders en Leeraars

^

om met defelve hunne gebeden voor des Keyfers welftand en behoude-

nis Gode op te offeren , wilde vergunnen j en weder inroepen die tref-

felijke Mannen , die hy verbannen had , welker herfteUmg een aangena-

me fake zijn, en een algemeene vreugde verwekken foude. Hy ftelde

hem voor , dat'er voor ^rius al Chriftenen geweeft waren , welker Ge-

loof niet ydel was gcweeft , en het eynde hunnes Geloofs , de zalïgheyt

hunnerfalen, verkreegen hadden j dat het niet lang geleden was j dat de

peft van Arianery de lugt van de Chriften wereld befmet en aangeftee-

ken hadj dat de uytvinder van die dwaling wel bekend was, en dat de

aanqueekers derfelver van een later opkomft waren j te weten , de twee

Eujebii
y Narciftts , Theodorus ^ Stefhanus , t^caciusy Menophantus ,

en byfonder die twee voorbarige jonge mannen Valens en Vrfacius ^dic

door brieven en boden , alle , die van hen verfchilden ^ aangebaft en be-

fchimpt, en door ketenen en banden , door geeffelingen en galgen ge-

dwongen hebben tot hun Geloof, niet om Chriftenen, maar Arianen

te worden ; dat defe , tot bereyking'van hun oogmerk , de Keyferlijke

magt misbruykt, en fijn Majefteyt bedrogen hadden, doordien fy hem
met'- een voorwendfcl van Religie bewogen hadden om fijne onderfaten
in hunne handen over te geven , ten eynde fy defelve onderfoeken , ver-

oordeelen en ftraftcn fouden
, ja gcnoegfaam hadden geparft om 't geen

van de Gemeyntc in fuiken gevaf gedaan wierd, met oogluyking toe te

laten , gelijk dat alles uyt het geen in de Synoden van Arles en Milanen
nu laatft was uytgevoerd , genoegfaam bleek. So fprak hy in fijn Ver- •

Waarover toog. Dat nu defe vryborftige aanfpraak, waar in hy niemand vleyde,

nfet^w^rd
^ojtjlantiiis uiet verbitterde om Hilarius den felven weg te fenden al$

geftraft. fijne broederen , was, gelijk Baromus(l) niet onwaarfchijnlijk gift,
om dat hy geen luft had het volk van Vrankrijk tegen hem gaande te

En waar- m^kgn
^ byfonder in dien tijd^ wanneer die Geweften van deBarbaaren

overloopen waren : felfs fond hy , om de reeds verbitterde gemoederen
voor dien tijd wat te verfagten , tot voordeel der BifFchoppen het vol-

Gunftig gcnde Plakaat aan de Magiftraten der fteden Qm) , die fig aangematigd

Sftant?uV^^^^^"
BifTchoppen voor hen te ontbieden, over faken des Gdooïs

voorde Bif- te vouniflen , en die by hen veroordeeld waren te ftrafteuj waarover,
fchoppen. de H. Hilarius in fijn laatfte verfoek fmertelijk geklaagd had. Het be-

vel was als volgd

:

.
T verbieden ^ door de JVet van onfegoedertierentheyt , dat de Bif'
fchotf^en voor burgerlekke hoven en geregten gejleept worden, ten,

eynde boos-aardige menfchen, onder voorwendfel van die foort van regt-
banky die hen naar allen Jchijn meer als te veel gunft bewij/enfoude , te

ontwaken, geen vryheyt mogen hebben, om hen in fisuartgheyt te bren-
gen

,
en naar believen te befchuldigen. Indien derhalven iemand eemge

klagte heeft tegen Biffchoppen, het is behoorlijk, dat de Jaak voor an-
dere BiJ^choppen gebragt worde ^ ten eynde alle de befchuldigingen, tegen
hen ingebragt , nauwkeurig en behoorlek gehoord en onderfögt werden»,
Gegeven den 9. voor den cerfien O^ohtx {dat is , den drie-en-twin-
tigHen September) in Vjaar onfes Heeren CCCLVj als Arbitio en
Lollianus Burgermeejiers waren.

Hst
(/ ) übi fu^ra mm. 8 1 . {m) Lib. 1 6, Cod, Theod. tit. Ug.ii.



rijk met vve'vnlt' onrft^' ^"ï"^^" in Vrank- Geie,ent.

deeul ^^fy"^g
ontfteld was, en dat hy, om defelve te ^iUen nnr ^'V^^^^öeelde met beter te konnen doen, als dat hv flin M^.f% / ' ^^"luiianustot

f"^^ en Rijks-genoor ri^n n.n. ^,
J^lecf y^/M/^^/j-totCf-Ca^faraantc

mx »)enalle de andere, na beho'orl.^^^
gelteld, fig van de gemeenfchap met Satarmis ^ ^'«5° vaft vrankrijk

benCte'kote'n^^^^^^^^^
«nenfch, een man van^^n ï^^^^dcn thTr^n^^^ - fcheur-fiek

over die affn.jdmg van de Lrk ^L." „r , ,
°§ J^^^"' ^«

fijn eygen landfchfp niet wtntS^Ï ^
1?T

'^^^^''^hoppen van

«ogen aan het Hof te wegTb^^t datÏÏ'r/R r
les, een Synode aantrpftplH "n' ^ ^ Befiers, met verre van Ar-EenSyo»-

befchreven wtdrftlt^dTS^^^^^^^^^
-Bisdom, a waar hv veel incr-ino- "i

' ^" ^J" eygen fteid te Be-

|»agt,allesnafiinfinSSfdel;'^^^^^^^^^^^
het jaar onfes Heeren CCCLVI dop-/Ju
en fig te binnen brengende hoe iet d,e fnoodfnt7'"> '"'''"^P toe,WatHU,.-

voorwendfelenen gewoone konft van oLevnf- ^ ^ «"genameS^"'»"'
ner broederen foude konnen miskyden

"^°"d.gheyt fij/"''
ware gefchapenheyt van de &ak7waa;in hv d^ ^f^T^ °P
aard.gheyt van de Arianen naaktêliTt ?a 7 godloosheyt en boos-
dale Vergadering aan ^ar die fr ' '^'^ Syno-
ftond nie't toe,°dat dit Vertoog foude ITF" "'"/^^ ^ooren,
Bifl-choppen het met W«S Cld ^

^f"'^"''"" ' ^'^ de meefte
ontrent al dat'er gedaan^? ,

°^ minften oogluykten
TholoufeW, die, hoewdVnH''r^"'°'"*"

MoMams, BifibLp van
inborft, vaftftond/en enre lf/'"'/'"/? en gemakke^ijken
den H. ffl/arius bewogen filf?

d"ft en kloekmoed.gheyt'van
vervolgens het felveSs'hvInlP.f?' ''"^

merkte wel haaft dat'er vr.n/1 ^'^^S- Saturmws dit fiende,

Poiftiers over te halen
Se<=n hoop was onfen Biflbhop van

^«nige uyt hen tenïööfr%t"d';,o°"'' sjnodedieg^a».
fche

befchuldigingen by den Kevr r'^'i^'y
^'"^ val--»word.

^«kte, dat hy Se «bLS en'''''''j'^
'"^^'^^^

' ^" °'-der uyt-

5^erk dfïrTfiin?. '"'V'
r'^' regeering van fijn

de aangewefen r.1

^^"^^^Imgen aanbevoolen hebbende, vertrok naar

^^^r braet hv fi^? 7'"
ballingfchap

, alwaar hyeenigejaren bleef.
& y

iijn tijd met door in een fagt en gemakkelijk leven, maar

't'-^^W Sacr. lik i.p.i^ (.) ffl
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HyhinCjuin gebedcti en tranen, in forg cn bekommernis voor den welïland viiö

balling- Kerk. Hier was hetTj-), hoewel wy het eygen jaar nictkonnenbe-

ledig/^'^^ palen, dat hy opftelde dat koftelijk en doorwrogte werk , fijne ^'Z^^'^^ï'

boeken "van de T)rie-eemgheyt , waar in hy het geheele verfchil daar on-

schjjft^')" trent wijdloopig en nauwkeurig verhandeld, en alfo de cerfte, oft^n

TrltttJe. minften een van de eerfte was, die in de Latijnfche Kerk met opfetde

verdediging der waarheyt tegen de fpitsvinnige redenecringen en god-

loofe ftellingen der Arianen ondernomen heeft. Hy fchreef insgelijks

r^^^^lcn-^^^^^^^y^^"W brieven naar Vrankrijk uyt alle plaatfen daar hy 4^^^^

den'in"'^ reysde, doende aan fijne vrienden vcrflag van \ geen aldaar voorviel

Vrankrijk, yan de aanflagen der Arianen, en van 't geen hy en fijne broederen dc

Oofterfche Biflchoppen voor den welftand en veyligheyt van de alge-

en byfon- mcene en regtfinnige faak beraadflaagd hadden. Ook verwaarloosde

dr?er?" hy niet 't geen in 't byfonder hem en fijn huysgefin raakte, indien an-

bra."
*

ders waar is 't geen by een fijner Naafaten in fijn Bifdom(i;) verhaald

word. Verdaan hebbende, Jeyd dien Schrijver:, dat fijn dogtcr J^r^

(die hy met haar moeder te Poiftiers gelaten had) ernftig ten huwelijk

verfogt wierd van een jong Edelman , die van goeden huyfe en groote

middelen was^ fchreef hy daar over een brief, waar in hy haar dat hu-

welijk afried, en verfekerde een man voor haar te hebben uytgekoren»

'wiens adel en af-komft die van alle menfchen overtrof, die fchoonder

dan de lely en dc roos waSj wiens oogen glinfterden gelijk diamanten»

wiens kleederen witter waren dan de fneeuw , wiens wijsheyt onbegnj'

pelijk , wiens rijkdom onwaardeerlijk en onuytputtelijk, en wiens kuys-

heyt fuyver en onbefmet wasj meteen woord, hy vermaande haar fi?

geheel over te geven ten dienfte van Chrtfius ^ beloofde dat huwelijk

by fijn wederkomft te fullen voltrekken , en wilde dat fy ondertuflchep

de gedagten van een ander huwelijk uyt haar fin ftellen foude. Ook 1^

^er nog een brief f^r), die, na het feggen van mijnen Schrijver (die het IC'

ven van den H. Hïlarïiis ontrent het jaar DLIX befchreven heeft)

Poidtiers ter gedagtenis bewaard wierd, waar in hy de felv^e faak in ^

breede ophaald, en hem in een gefigte feyd vertoond te zijn j
insge-

lijks haar vermaand fijn wederkomft af te wagten, wanneer hy haar al-

les naakter en klaarder ontvouwen fou j en met dien brief een treflfebj-

ken lof-zang overfond , om defelve in hare morgen-en avond-oefieniO'

gen te gebruyken , waar in fo haar iets voorquam , dat fe niets te

vcrftond , hy haar wees tot de onderwijfing van haar moeder, die haaf

door een treffelijk voorbeeld tot een Godlijk leven aan te fetten tot haaf

hoogfte vermaak ftelde. Die brief en lof-zang zijn beyde nog voof

handen j welke wy, om dat aan beyder waarheyt getwijfeld word , hief

niet fullen inlafien.

Hy berigt VIL Ontrent het eynde van het jaar CCCLVIII liep'ereen (jy)
deFran- rUgt , dat^er een Synode foude gehouden worden te Ancyra in het Oo-

fchoppen ft^"^ en een te Ariminum inhet Weften^ en dat twee Biffchoppen,
van den ten minften een uyt elke Provincie van Vrankrijk, daar toe fouden be^

JCT^fakcn.
Schreven worden , weshalven hy forg droeg om hen van den waren toe-

ftand der faken berigt te geven. Hy had^ doordien in een geruyi^eiJ

tijd aan hem niet gefchreven was
, begonnen te vreefen , dat fy

ftroom gevolgd waren , en de belijdenis die Hofim in de laatft gehoU'

dene Ariaanfche Vergadering te Sirmium had ondertekend ^ mogten goe^

gekeurd en aangenomen hebben : maar eyndelijk quamcn de brieven vat*

heU»

(ƒ) Vide Ub. io.de Trin. col. 196. (t) De Synod. in init. {v) K Fonnn. devitM*^^^'

ubifupra. {x) Loc. cit. (y) Vide lib, dt Synid. col. ^i^.Crc.
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Ccn hem r ? '"'f'^'"^
^'"d: want fy verfe-

opgenoiT fni^ T,'*'
'•«gffi-n-gheyt aangekleefd, fi nefaak

g'^enS^"S^^^^^^^^

Bock 7>^,.„^i,, J^„,^„,, in hy ter ne£'^^^
"j"

feer berugte uyrdrukkingen van!?
^-("e/^deneenngen over de fo^^^r».»-

de H,f r
")"^'"''^'"b'=" «."«"'o» en waar in hv vertoon

bey'de'woordS Tntefgoederfin ?'f ? "^'^^^ S^'""'^'»

worden ? " '^'0""«" genomen en verklaard

iigftwasde iivrrlrnH.,i
Vaders vedchiildigr, het vev-

beroepen J.erd te' geleucien ,„ 1 anr ^ waa ^oe on7'''°".'^'^" -^^)''XsyZïlüarms befchreven wierd, niet door e/nn T ^"^eren ook dj .esJlcu-

fer(^), maar op bevel van i2i h ^cl^"t '''^ ^en Key---
ridus^ de Opïer-regter vrnTrruHen rn' >r'''^^'^'^^
trent de Synode\an den Kevfe wTa^n^ ? '^^'^^'^

ky-br.ef toVonden, en opT anr^ften d
°

^ ^^Vg-^-
«eurde op fijn derwaards revs T.l Tl™ T^" Het ge- Voorval
«"jn fegsman) dat hy gekomen ztind.Tn M " °P ''«^ ge'oof van
dag in den Tempel aldaar aanftnnd

'^ï^ere veftmg
, op desHeerenSf

jne Florentia, door den dmntlnlf" "^denfche maagd
, metna-

« een Dienaar van God ondfr h ,

"""^ ''""'^'"'^^ "yf"^? '

nedervallende, hem bad ha^r n "^f"
8='^^"' ^" «jne voeten

^elk voorbee d ha" vader W. ,
''

"^^"V^ '«^^enen,

huysgefm in er rf f''"^''f
^^°'Sde, die daar op met Hjn ge-

ter hier mede nl v.n 8^''°°?^ ^'«^d. De dogterL
"P "le fij i rei "ndTe'^dl'^'^^y' 'V''''

««ders /volgfe
^ets, feggende nir t^^- ''j" ^Yge" huys te Poi-
g^eftelijkff

nTtmf rl" TV^^P''^^ oi?deeldiaan haren
ï'^^d hy b iidehfl v.n7 Te Seleucien gekomen, Hykomtte
dwr warL ^'^ vveynige regtfinnige BilTchoDDen d,> .1

«''""i"'-

f^'^^n. van "^T' ^derevefworpen .^^t dat hv
4"

"•""^n handde
was na-gegcven, gefuyve^d had want d'eXsu,...

7" Vrankriik'fch ,l7 ^"^1 opgegeven
, dat hy en de Kerken «s'*™

''^""'^den Vader p" l^^abelliaanfche kWry, dat is , ^J^^-peT
•"en van den epn» j' S ,

^^^"^ '^i'den «laar drie verfcheyden na-

yeerd, en beriJl ^, ^'"^ ^ijn : maar dit hebbende afge-

^«ken, over f g^g^^en/an het Geloof der Gallicaanfche (Ffanfche)

Concilie rn i"'
Geloof van Nicea, wierd hy in

'''^hiedde
, was u"'

^''^ ondeifoek ge.-tve,ha»-
over het «>oM.o,, o^o,.:^,»,, en het wo'us.j, ( de een-we '"^^

^ ^'''•W.ï.^
158. W r.Fm,m.i„vit.H,Urii.

^
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Godloöfe

ftellingen

van de Ano-

mojaoen.

fentheyt ,
gelyk-wejentheyt y en de ongelijkheyt des Soons vandenVi*

der^ waar over vinnig geftrceden wierd van de partyen, van welke aan

de eene fijde Acacius^ Biflchop van Cefarëen, en aan de andere Geor-

gius van Laodicea de hoofden waren egter waren de laatfte de meefte

en befadigfte. Weynige waren'er, die het met het i^okiov hielden, na-

melijk Hilarius j en de weynige Egyptifche Biflchoppen van de fijdc

van Athanajiiis. Onder de andere rees de twift hoog , en felfs waren er

die feyden(^), dat niets Gode in wefen konde gelijk zijn^ dat'erinde

Goddelijke natuur geen generatie konde plaats hebben ^ en dat Chrifi^^

een fchepfel was^dat hy uyt hoofde van lijne fchepping gefegd word ge-

boren te zijn, maar dat hy uyt niets gemaakt was, en dienvolgendc

geen Soon, nog ook Gode gelijk was :ja 't geen de uytfpoorigheytvan

godslaftering en godloosheyt was, men verfekerde aldaar te Antiochien

gepredikt te zijn. Dat in de Godheyt geen Vader nog Soon was, vvant

dan moeft'cr noodfakelijk een zijn van het vrouwelijke geflagt^ ^?

gevolg alle de daden en werktuygen, tot een generatie vereyfcht, gefteld

worden : de Synode dit en diergelijke hoorende , begon op te ftuyveflj

en in wanorder te raken. De Anomojanen onderwijlen merkende dat

fulke godloofe en buytenfpoorige ftellingen by Chriften ooren niet kon-

den goed gemaakt worden ^ ftelden een Geloofs-form op , waar in fy

Dieft met lecre van de ongelijkheyt des Soons veroordeelden. Als nu dit de ver-

t^J^Kt^' g^^^^''"ing vreemd voorquam , vraagde Hïlarius eenen , die tot hem ge-

Y9:bct€ren. fbndcn was, om hem de pols te taften , Wat dat gefeyd was , dat fy 5

rond uyt gefegd hadden , dat de Soon niet was van het felve of gelij-

ke wefen met den Vader ^ nu veroordeelen wilden de leere , datdeSoon

den Vader ongelijk is ? waar op hy tot antwoord kreeg , Dat Cbriftii^

niet Gode , maar den Vader gelijk was. Defe antwoord maakte de faal^

nog duyfterder en verwarder dan te voren ; weshalven hy op een nadef

ondervraging figfelven aldus verklaarde j Dat hy,feggende dat de Soon

Gode ongelijk, maar den Vader gelijk is, verftond, dat het den wiH^

des Vaders gewecft is fuiken fchepfel te maken ^ dat willen foude^t geen

hy wilde, en dat hy in dien opfigt den Vader gelijk is, als zijnde de

Soon niet van fijn natuur, maar van fijn wilj maar dat hy Gode onge-

lijk is, alfo hy nog God, nog uyt God, dat is, niet uyt het wefen deS

'tBeOuyt Vaders gegenereerd is. Ongemeen verfteld was Hïlarius hier over j.
en

vandicSy-hy konde niet gelooven dat fulks in ernft gefproken wierd, voordat

hem verfekerd wierd, fodanig het gevoelen te zijn van die geheele par-

ty, waar van alle de Homoioiifianen (drijvers vaneen gelijkheytdesxve-

fcns) nevens Hïlarius hun afkeer betuygden , en hetfelve ten hoog-

ften verfoeyden. Het befluyt was, dat de Acaciaanfche party en hun

Geloofs-form verworpen en veroordeeld , en de belijdenis , die voor

twintig jaren te Antiochien was opgefteld ( waar in van de mede-Nve-

fentheyt niet gerept was) aangenomen en goed-gekeurd wierd'.

IX. De Synode gefcheyden zijnde, wierden'er tien van hen naarh^^

Hof gefonden (r) , welke Hïlarius volgde naar Conftantinopelen :
nieC

dat de Keyfer hem derwaards ontboden had , maar om dat hy dagt te

vernemen wat deffelfs meening was , of hy foude mogen naar huys k^^"

Hoe hy -t ren 3 of weder gaan naar de plaats van fijn verbanning. Aan het

daarvond.
jq^f gekomen, fag hy dat het regtfinnig Geloof aldaar geweldig aarfel'

de, alfo de Wefterfche Biflchoppen in de Synode te Ariminen waren

misleyd , en overgehaald om fig met de andere te voegen , en de Oo-

fterfche

ih) JHilar. lib. com. Conji, col. i^i. (c) Sulp. Sever.lih. z.f, 159, i^j. ^ Ven. ^'^^^

tnn, ubi ftipra.

Hilarius

komt te

Conftanti-

nopelen.



^ DENH. HILARIUS. ^ht
tefche gedrongen waren die felve weg in te liaan. Hier op bood hvLemd
cine Verfoek-fchnften, het eene na het ander , den Keyfer aan. eerfte-flT:-^
^yk dat hem mogt worden toegelaten in des Keyferstegenwoordieheytlen in
te komen, en te verdedigen het waaragtig Geloof tegen alle delTelfs
vyanden en tegen-fpreekersj maar hier roe wilden de Arianen eeenfins
verltaan. Dit dan zijnde afgeflagen, bood hy (^d) een redeneering aan
( die hy ook in des Keyfers tegenwoordigheyt fchijnt te hebben uvtoe-
Iproken), waar in hy „eerft een gunftig oor verfogt hebbende, fijn %s.),gen onfchuld tegen de ondernemmgen en vleyeryen fijner vyandenbe
„wecrd, den ongelukkigen ftaat van de Religie in dien tijd beklaagd'
«byfonder daar in, dat'er fo \té.t Credo's , Geloofs-formen , cremaakt
„ wierden

i dat de waarheyt onder den drang van belijdeniffen verlooren
«wierd,en dat men defelve fatfoeneerde niet naar de waarheyt des Euan
«geliums, maar naar de begeerte en neyging van die eeuw; dat het nu
„de braaffte mannen waren, die een Geloofs-form hadden^ dat van de
„ meuwfte fwier en jongfte opkomft was, en onbefchroorad een anathema
„f vloek; durfden uytfpreken tegen alle, die ergens in van hen vcrfchil-
„den

:
O -ronderli,ke uytdeelders van de Goddelijke en onjleneliike -ver-

>,borgentheden riep hy uyt, Jmmas atque menjtruas deDco fdes de-
»cermmus; hy bedenken allejaar

, ja elke maand
, een nieuw Mloofi»ip maken bejluyten, en ftraks daar na herroepen -wy defelve wy llrii-

,,denvoorm,s ofgefielde, eneer-lang vervloeken -wy degene die dat doen
„fo datwy m ons eygen felfs andere

, of met ons vonniffen over andere
„onsfelven veroordeeUn,en dus malkanderen bytende, wordenvanr,J
„kanderen verteerd. Metfulke aanmerkingen vuld hy een groot gedeeltevan fijne redeneering op, die hy vry ernftig en fcherp aandrong: ,ll
"Tr hT^°^^^^ u^^'^J"' ^^j'^^^y^ eenGeloof foekt,claf met„de Goddelijke openbaringen over-een komt, ik bid u , geef mv verlof

"deV7o^r ^^"t^ ^''"^ t« ConftantiLpelen^ veja
"Safibroke':?l^F «J^f^en tegen malkande-
"

en en fb? ^Trfy"^^'^*^P''^kenvanhetGeW^^

"wL; wi Ik IXre'^l^''^' S^'"'^' '
^'^"^ l^'"'^h°P ben

,
en om

'k gebannen ben. Dit verfogt hy te liever , feyde hy, om
'1 SchSfr^n

^ ' \T' T'S^^^"!'™ S"''^~^ ^" laft/rlijkVeJofuy^„de bchrittcn te halen, daar nogtans de Schriftuur niet gelegen is inde

doorhfV '''fi",^ """'^ " "'"^ '''"^ ''^^^ én ,
maar

nZ; T^^'-fl""" i'Ms, en defehe verfiaan koomt niet doorfcherp.
'>''»m^yt

,
maar door l.efde en genegendheyt . En ten laatften befloot

lihï
^'"I^Pwak (om den Keyfer een ftaaltjen te geven van 'tgeen

deVftnfr
Vergadering

,
en over fuiken beruften en behandel-

«rch"£fr"^''°°f''=P'°V'''^""™'*^^'n'^^
„f'an d^J ,

ftrekken) met een kort verllag van fijn geloof,

IdeleetJ H''' '
dat hybyfijnen doof hadontfangen%met

X W ^'^^^ngelitms over-een qtiam.

meend daï'"^^^^^
"^^^^ redenvoering gehad heeft, is onfeker. Baronius (e)

ftellinsoD
niets op volgde, en dat daarom HUarius^ficnde geen her-

in hv al1?r
^ijfe te verwerven , nog een derde fchrift opftelde, waar

fer en u i
vriendelijke beweegredenen ter fiidenftellendej^

den V u
^^^^ > ^" is dat felve gefprek, dat nog he-

voor handen is(/)en aan het hoofd gefegd word tegen Conjtantius

9. '(f
^^"-P' 30<^- N<>n f^m ncfcius Crc. (e)M aan. jöo. mm. 8. Cr

; uper. BtUr, col. 285. init, Tempus eji loquendi Crt.
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Ji/Ji dood gefchreven tc zijn: maar hy is met een van gevoelen, <3at

dit een valfch opfchrift is , en dat die redeneering ConftanUiis by fijn le-

ven is aangeboden j waar toe hy egter geen ander bewijs heeft ^ dan om
dat Hilarius in het felve feyd, dat het in het vijfde jaar was, dat V'jSa-

ttirmmtsy en die van fijn party, de Kerk-gemeenfchap ontfeyd had, 't welk,

feyd Baronius , jiiyll uytloopt op dit jaar. Maar die nader aanmerkt)

hoe fcherp en vinnig (op dat ik niet erger en fegge) hy daar in tegen

den Keyfcr aangaat , en hoe hy , vervoerd door fijnen yver , hem benaamd

een y^;///V/?r//?, (en dat iiyt deSchriftijur bewijft) een vegrer tegen God,

den nieuwen vyand Chrijfi, den verdcrver der Religie, een tyran inde

i faken Gods , een verwoeder vervolger als Nero ; ^Decius of O^Iaximt^'

I , de godlooftc van alle menfchen ^ en met andere diergelijke namen,

:die, feg ik , dat aanmerkt , kan wel oordeelen , dat niemand , al wjS
' hy Vry langkmoediger als Conffantius , fuiken taal in fijnaangefigtfoudc

hebben willen verdragen , en dat fuiken aanfpraak hem niet mnider als

fijn hoofd foude gekofi: hebben ^ weshalven wy befluyten moeten ,

hy die aanfpraak heeft agter gehouden fo lang als CGnftanüus leefde^

of(welk waarfchijnlijker is) defelve gefchrevcn heeft na Conftant'ms dood,

in het begin van Julianus regeering ^ wanneer men niet wel op aan-

moediging, maar egter met veyligheyt fuiken taal voeren mogt. De te-

genwerping van ^^m/zV/j-gilTing, aangaande den tijd, heeft niet veel om <^

lijf ^ gemerkt Conftant'ms in het naaftvolgende jaar ftierf , en men den

jüydcn tijdj wanneer Hilarius en de Franfche Bifix:hoppen fig van

gemeenfchap met Saturninus begonden te onttrekken, niet kan aanvij-

len, fo dat een vierendeel of half jaar vroeger of later veel aan het uy^^""

maken van dat vijfde jaar doet.

Hy krijgt XL Maar 't zy l^oe 't wil , 't is feker, dat de Arianen Hilarius rcioc-

naar"hu^
wareu , gcmerkt fy bevonden, dathy een man vol moed envuurwaSj

tc keercii. en die door een fterken yver, tot een onvermoeide neerftigheyt en voortgang

aangefet wierd -, wcshalven^fy , om van fijn gefelfchap ontflagen te zijn?

den Key fer verfcgten en bevVogen , om hem naar huys te fenden. Dus kreeg

hy lafl: (^g) , om als een twift-faayer , en een groote onruft voor het ge-

Hoe hy fig heele Ooften, te vertrekken en naar huys tekeeren. In fijn te rugreys naaf

onderwe- Yrankrijk maakte hy geen grooten haafl , maar vertoefde ondcrwege^i

droeg! in mceft alle plaatfen , die hy moeft doorreyfen , en byfonder in lllyfi'

cum en Iralien , daar hy alom het regtfinnig Geloof inboefemde ,

fwakken fterkte , den bekommerden hunne fwarigheden benam ,
en

de regen-fprekers kragtelijk overtuygde : Hier quam by hem Eufi'
bius , Biflchop van Vercelles (/j?), die in het begin van Julianus re-

Eufebius gecring naar huys gekeerd was , en hem dus bcfig vond
,
by wien hy fig»

komt by
i-ot voortfctting van dat treffelijk werk, voegde en de hand leende. Onder

Maniniis alle fijne vrienden was'er niemand, die meer naar hem verlangde, ofhenj
verlangde met meerder ongcdult tc gemoct fag , 2\s ó.cW. Martinus , naderhand

sijnirven
Bififchop Van Tours: defe was een perfoon van goeden huy fo^ die van

vvordbe- jongs op met fijn vader in het veld geweert, en inden oorlog onder y^'"

fchreven.
^^^^^j^^ gediend had. Tien jaren oud , verliet hy fijne Ouders, en

den Hcydenfchen Godsdienfl , daar in hy geboren en opgevoed was ,

nam tot de Kerk fijn toevlugt , en wierd een Catechumenus (leerling

van de gronden der Chriftelijke Religie)
j
op fijn agtiende jaar wief^

hy gedoopt ,
egter bleef hy al dien tijd in den Oorlog , tot dathy,

nauwer nood van Julianus fijn affcheyd bekomen hebbende,fijnen weg nani

{£) Sev, tbid. p. 167^. (h) Soz,om. lib. 5. c. 13. p, 61^. Ruffin. Hb. i. c. 30, 31. ^.^3^*
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naarPoia:iers(i), alwaar hy een tijd lang met Hilar'ms , eer hy gei
Danncn wierd, omging. De goede Biffchop had in het humeuren om.
gang van defen man een ongemeen genoegen , en nam voor hem ten dien-
wevan deKerk tegebruyken. Tot dien eynde poogde hy meer als eens«em IJiaken te maken, moixx ^Urthmsw^kS door needngheyt en klevn
gevoe en van hem felfs ongenegen , om daar na te kiyfteren. Hïlarms
eyndehjk merkende, dat'er geen beter middel foude zijn, om fijn 002-
merk te bereyken

, dan hem een plaats in de Kerk-bediening te Peven
die voor hem te üegt mogt fchijnen, floeg hem het ampt van tzïi Fx
orciji (befweerder) voorj welk hy , om het niet als een te geringen be
oiening te verfmaden , aannam. Als hem nu , na het vertrek van denH. Hilarius, door toedoen van de Ariaanfche fadie veel moeyte wierd
aangedaan, vertrok hy naar Italien, en maakte een Kloofterte Milanen
oog wierd aldaar niet beter bejegend van den Ariaanfchen Biffchop
xentius, weshalven hy met een eenigen makker van daar vliedende, fig
nederfette in een kleyn eyland, Gallma genaamd, alwaar hy een naiiw-
gelet en godvrugtig leven leydde: maar verftaan hebbende, dat Hila-
rmson weg was, om thuys te komen, ging hem tot Romen toe te ge-
moet: dog hem aldaar gemift hebbende, volgde hem aanftonds naar Vrank-
njk, bouwde met verre van Poiftiers een Kloofter, alwaar hy leefde,
tot dat hy eenige jaren daar na BilTchop wierd van Tours

XII. Den H. deed als legenpralende inPoiftiersfijn in-H.larto
trede, want men fag er mets dan blijken van blijdfchap : f.jn tegenwoor l"""'

digheyt gaf aan de Gemeente , die by fijn afwefen half dood lefchenen
had, een n.euw leven. Hy (lelde ten eerften order op alles 't geen fijnhuys en kerk raakte, en fag, dat gedaan hebbende, aanftonds rondom, opwat wijfe hy de openbare en bekende verdeeltheden der Kerken foude kon

v'an HET? ft'^''"- ^'^T^-"',
^""^ hetdaar de gelegentheyt

g SrS ^
had bTnJ^,ir/Tn- ''""'^ Synode van ArimmJnHo=hy U

veHL Ariwn 'ft li
Bifl-choppenvanhet Weftenaan het toege-P'^™ '"

wen en krakeel verd frf"'''''Sr'" "^^ "«""^''J^ volgde wantrfu-

rpflnZ/ n n
^".'^^^'^eyt en fcheyding van eikanderen , fo dat degefonde een afkeer hadden van de beVmefte . d'eene weygerde Kerk!

n eTweS''r''°"t"
""^ ^"'^^^^ ^" g^^" ^et ongeil der t.jdenn et wepig verfwaarde, wanneer iemand fijn misdaad bekende, andere hemmet waden aannemen. Dus ftonden de faken als de H. HUarius we-

iZ^.T ^"'™
'

'''="'^8^" ^'^5
'
hoe hy fig daar ontrent dragen

konrt'l if^^i'
waren, dat'er geen gemeenfchap

s^^^f j''*" '""'ï'''" '^'^ handelingen tot Ariminen haddenMd totSff'^f
d^defelve als Heydenen en Tollenaren moeten wor-^^^toen afgefneden en verworpen. Maar de goede Biffchop was voor het^"""-^-

RenS?°r"'^" oordeelde, in navolging van de Goddelijke meedoo.*^"'-""^

brenBel *
^f-

^'J" '
''^ -"enfchen tot beter gevoelen en bekeering te'

ander èeH i

' " eynde deed hy verfcheyden Synoden in't een en'c

plevtte r/^"
Vrankrijk tïamen komen , alwaar men die faak be-

tot Arim-^^
Bifichoppen (m) , die in't gemelde ConcilieGdijk op

kb.rH^n
waren verftrikt, quamen van alle kanten t'famen, en ver-^f^W

^laaruen , dnf,, ^1 l r ^ vanon-,

geene k rr k
^ ^"S^ geoordeeld worden, fy fig vanichuidcn

en K,r f , y oewuft waren , met betuyging by het heylig Sacrament,

qua d l
^^"^ ^^y^^g ' ^"'^ geen fy hadden gedaan op geen^'^''^''^*"

H ad gedagt, maar gemeend hadden, dat der menfchen herten en woor-

(/) S^'t' ^•4- f - 184,187. V. Fonun. ubi fupr. Ü) Fortm. ibid,

r- ^ever. loc. ctt. (w) Hieron. ach. Lucifer, f.
i^i^.Tom. i-.
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den over-een quamen, en dat in de Kerk , daar niet dan eenvoudighcyt
en belijdenis der waarheyt behoorde plaats te hebben , nooit iemand ge-

vonden wierd) die wat anders foudein fijn hert hebben, en wat anders
met fijn tonge fpreeken ^ dat fy een goed gevoelen van boofe menfchen
hadden gehad, en daar door misleyd waren ^ als niet hebbende ken-
nen denken of gelooven, dat Chrifti Dienaars fouden ftrijden tegen

Chriftm^ welk fy met veele tranen en droefheyt erkenden^ en aanboo-
den hunne gedane ondertekening te herroepen^ en het geheele ligchaam
van de Ariaanfche godslafteringen te veroordeelen. Dus liep die faak

gemakkehjk ten eynde, en de berouw-hebbende Biflchoppen wierden

sarur-^^"^^"^"^^"
herfteld. Deeenige, die fig daar merkelijk tegen ftelde

ninus. J^^s Saturninusy BifTchop van Arles, aan welken, alfo hy wegens fijn

hardnekkigheyt en godloosheyt anders niet konde geholpen worden , het

^^y^^J^fte en ftraffl:e middel moeft gebruykt worden. Hi/arius had brie-

ienSyno'"}'^" ^^ftcn gekregen, waar in hem errinnerd wierd, hoe fy al-

dalen brief Ie met die belijdeniflcn , in welke de woorden Subftantïe en Confubpn-
inhet oo-ttalis, dat is, wefen en mede-wefig waren uytgelaten, waren te vree-

den geweefti waar op hy een Synode vergaderde te Parijs, van waar
aan de Oofterfche Bifixhoppen een Synodale antwoord gefonden(«)
wierd^ waar in fy uytdrukten hun regtveerdig misnoegen over het be-
drog en de loosheyt van hen in de laatfte Vergaderingen gebruykt, om
daar door de gemoederen en gevoelens van het Ooften en Weden re

verdeelen, en aan kant te fetten de wel-bedagte uytdrukkingen , die
met opfet, om de ketterye voor te komen, waren ingevoerd

^ dat, wat
hen aanging, fy altijd de leere van het .>^<r,ov, of des Soons mede-\ve-
lentheyt met den Vader, hadden erkend, (^tot blijk van dien verklaar-
den fy hun Geloof van de Godheyt en Goddelijkheyt des Soons wij^^
en breed) met betuyging dat dit het Geloof was, dat fy tot nog foe
beleden hadden, en voortaan belijden fouden, in tegenftelling van de
dwalingen van SabeUhis aan de eene, en die van Kylrms aan de andere
iijde, dat fy ook, volgens hun begeerte, voor afgefneden of geëxcom-
municeerde hielden K^Auxentitis

, Vrfaaus , Valens, Gajus
,
CMe^a-

cms en Juftmus; en dat hun broeder ////^^r/W openbaarlijk Verklaard
had geen gemcenfchap en vreede te fullen houden met iemand van hun
party, en fy t'famen veroordeeld hadden alle die godslafterliike fl:ellin-
gen

,
die fy hen nevens hunne brieven hadden overgefonden , en ten

laarften, dat fy niet wilden te doen hebben met iemand, die de plaat-
len der gebannene BifTchoppen hadden ingenomen^ plegtelijk beloven-
de alle die fig in Vrankrijk tegen hunne befluyten fouden opftellen, te

Saturninus v" ' ^" gemeenfchap te bannen.

vaTaiiè Bif. , ^^^l'
I" - «/ten minften in een der voorige Synoden (want fy maken

fchoppen in er lu hunncu briel gewag van) was Saturninus befchuldigd, met al een van

JJ?xt:i' tT^'
maarook vanquaadgedragen leven. Hardnekkiizijnde,wierdhy

^unicecrd.geexcommuniceerd van alle de BifTchoppen in Vrankrijk waar op alle
de andere het hoofd in den fchoot leyden , en na betuyging van hun be-

velman ^^Y^'T^I
Tot een van defe Synoden moet gebragt

Hiiariusex.worden die ftreek (indien het waar is) di^ Hilarius , na het feegeü

"r^e'wod?" R^^Pl^^^^^^?^^}^ wierd dat een van defl^elfs Boeken na het hou-
onderfogt. ^an het Concilie te Ariminum bedektelijk door een van de Arianen

vcrvalfcht zijnde, hy in een Vergadering van Biflchoppen te reden ge-
Iteld wierd over fijn gevoelen in die faak, en tot bewijs van 't geen hem

te

(») Ext Ap.HiUr.tnfvéigm.coL^'^i.ConciLTom. i.col.^ii, Baron,Tom.A,adann,^6i'
(0; -^p'^ieron.apol.ndv.Ruffin.p.zzi, ^
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dat Boefvoor ZT^' '^^"^^^««ken wierd aangehaald; waar op

vonden zHndé h
"'ï""'^'' ^" ^ opgegeven was, be-

akfodan?reï''„t^°T
'^"''^'y veroo--deeld, geëxcommuniceerd enioaanig-een uyt de Synode te vertrekken eedwoneen wierH H

t'^'S f:'Z:''<^V7 "^^ "^"STetfierES

f'-hoppen, die daar waren tegenioord,!? geweell "we^. ^lï „t,^'*^hem geweeft waren onder welke Bi^germeeLVsTat IS^,°Hdoor welken Keyfer die Synode belchr?ven was of daafallt
p''"'

'

fche, dan of'er Spaanfche L Ital.aanfche B.Sppen «^^^^^

l^IZf S^'^gf"'^^!!
die Vergadering was aanffil fhrb rct*geern A Iken quaden gedagte van Jiaffimis , dat hy die geheele HiOni?

fcl'^S*-"" ^^"r'jr? '«"dc hebben :Tant ,"i!«"?
lï J u u"" °P dat ik met fpreek van het tafte

:Ï rdS. Mo e\,jlf;vSr 'le? ^l"
'''''''^^'^^^^1^^'-

oer Itelde, en mogelijk met eeniee omftandiahcHen "y°"'S"g ter ne-

dat IS feker, dat die ian de Lucileriaanfche '^^^^
üjk verweeten en in hem beftraft hebben, fijne fa"

"1^^^''''^'^''"'?^^
heyc ontrent de berouw hebbende BiiTchoppenT^^^ dl r

'°"g'^'"'-
flapt, en hy een voorftander van ketter.T^f i

'^'^
' V^er ver.

door fijne welfprekendheyt en kra^t ^^^^^^^
d'^. « voren

had
, geworden was. Maa? of dk^ of ^ ^" ^^ederlegd

het bedenken van fLÜkereefchietnk
^'^^

grond van waarheyt^ defeSórie" s '^T
^«"'g«

over te oordeelen
""wrie is

, neem ik met verder op my om

Man de faK'Ltwefertï;;^^^^^^
jaren, tot dat Juxentim tVT ^'^f^igd, en bleven fo eenige»-"'-
n^gen meermaals afgeS f '

'^'f
^e RegtfiS-

yan bedrog en vevnfov fi"f 1
"

r
g^^^F^^^as, door fijn loosheyt

om fijn plaats "ern/r ? ^ wikkelen, dat hy van hem bevel kree<r

^'W^eUnTr, befitten. Dii ter ooren van den H Hilanns

deede, met ooc^Ia-' T"'}}'^
derwaards te reyfen , gelijk hv"^'''

tjnt^s \^f^^,; Z toT'and
^" 't bedrol va^"'

gekomen (>f" l y aanftondfS'^''"

^J" Hof, om deft?
den bdiat-mecfter, en den Gouverneur van

hooren en te onH r*"
«^"^""PP^"' hen bygevoe^d, nader te

tegen fijn befchulHi
maakte in 't eerft 'fijn uytvU.gtA.xe„„„=

funiinus vernor^ 1?*'"' ', '^i'de hy, als zijnde voor defen van Sa-'^y''"'»
d«ni maar de ^eft n " Bülchop behoorde gehoord te wor-

geltelde Regters weefen die uytvlugt af , en gaven , vol-

(P)f,v<. [QqJ gens
3 H- O-e. f"'- fS- 'O, u .

r?) H,Ur. IA, adv. Auxm. cel-
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gens bevel des Keyfers , order om Tonder omwegen de ftukken des Gc-

loofs voor te nemen j waar door Anxentius fig benepen vond ^ en daar-

om niet wetende hoe'er uyt te raken , rond iiyt bekende, te geloven dat

Chriftus waaragtig God , en van een en het felve wefen en godheyt met

God den Vader is. Defe bekentenis wierd aangetekend , en den Schat-

meefter van Hïlarïus bewogen , om een affchrift hier van den

Daardoor Keyfer voor te dragen : immers Auxentius loochende al het geene

raakt7 daar hy mede betigt wierd , en poogde in fijn Verfoek-fchrift aan

den Keyfer fijn Geloof in allen deele te beweeren(r) , en beklaag-

de fig j dat Hilarms en eenige andere hem als een ketter gebrand-

merkt, en al dat gefchreeuw tegen hem verwekt hadden. Hoewel hy

nu, gelijk Hilarius aanmerkt, in defe fijne regtfinnigfte ftellingen niet

anders deed dan figfelven verbergen ^ en door boofe onderfcheydingefl

en fins te rug-houdingen alle menfchen bedriegen , egter hield hy fij"^^

agting en goeden naam door fulkefchoon-fchijnendevoorwendfelsftaan-

de by den Keyfer en het volk dat met hem omging , als eenen die fo

Hilarius regtfinnig was als iemand. Hilarius ondertufTchen , drong daarop»

J^°'g°"; dat dit alles maar een fchijn en uyterlijk voorgeven was, en dat hy als-

fake naar nOg het ware Geloof verloochende , cn niet anders als met God en nien-

huyskcc- fpotte: maar de Keyfer gebood hem tegen Auxentius niet voort

te varen , en gaf hem laft naar huys te kceren. Dus was hy genoodfaakt

naar huys te gaan , mede-brengende niet anders dan de geruftheyt

het genoegen van een goed en eerlijk voornemen.

XV. Of nu defe onverwagte uytflag fuiken gevoeligen indruk infij^

fiel gaf, dat hy daar door fchielijk fiek wierd, of dat'hy enkelijk doof

ouderdom en fwakheyt, door de meenigvuldige moeijelijkheden en te-

genftand, die hem overquamen, afgemat was ^ kan niet wel gefegd wof'

iiy fterft. 3en. 't Is fckcr , dat hy niet lang naar fijn t'huyskomft uyt dit le-

ven fcheydde j fes jaren , feyd Severus (x), na dat hy uyt fijn ballingfchap

wanneer, was t'huys gekomen, maar dat is onmogelijk. De H. Hierofiymus (t) j

die de waarheyt nader komt, fteld fijn dood op hetjaar CCCLXVIII'
maar 't is klaar , dat fe op het vroegfte niet kan worden gefteld ,

dan

een jaar na dat hy van Milanen was t'huys gekomen , welk , gelijk uyt

Auxentius brief aan den Keyfer blijkt , was tien jaren na het Concilie

van Ariminen, gehouden in het jaar CCCLIX. Hy ftierf, om voort

te gaan , den dertienden January j die daarom van deWefterfcheKerk
ter gedagtenis van hem is geheyligd ^ en wierd begraven in fijn eyge^^

SijnGraf. kerk. Op fijn graf wierd, naar men verhaald (i;) , gefteld het volgende
" ^' Graf-fchrift , welk egter eenigfins na de digt-kunde van de latere eeu^

fmaakt

:

Hilarius cnbat hac TiBavus Epifcopus urna
T)efenfor noftra terrificus fidei.

Ifiius afpe6ium Jèrpentes ferre nequibant,

Ne/cio qua in vultu Jpicula Jan6ius habet.

Welk hier op uytkomt.

Hier lei^d Hilarius , de Bijfchop van Poidieren

,

Een fchrik voor die V Geloof door lafter quam fonteieren.
Serpenten konden niet verdragen fijn gefigt ,

Gelaat van defien Man had een doordringend fichigt. ^
(r) Jhid. col. 317. (ƒ) Lih. z.p. 16^, (t) Chron.ad ann. 3(^8. (v) Ext.Mp. CiU"^'

Prafat, in HiUr. ex Cod. Vet,



hebben (.'^!f,rkTn/lr'd'/H°°"''^'^^^ ^™ iiaamM...,.,

fche oo loeen in Vrnnl-rift > ^'11?^?°'^" van de inland- ""S""fii-

defl-elfs gebeente daar uyt genomLi f vertind ^i n rtP?*!""''^"'
geworpen hebben Een feer onbefchlamde Inft 'i"*"

'^^ "^'^
tcftanten fterk word tegen «fDrokefrt^ l '''^ ''^

by eemg ander wijs en verrfand.g Schr.jver, feFft nif'bSTT^'i'Ie gelegentheden opvifTen, om de Protpftnnf/n , r i

'"*e, dieaU
te niak4

,
by voorb^eeld ToZ£s TmZT e f vt ^l^'''^'^^fte bl,jk komt daar van voor by den zrCcn k.^Jul 'fT'^

'''^"»"-

grootfte buytenfpoorigheden, van henmX tiSn h/a
'

>^at fpreek Ik ve^l vaS 't gee'ne n^"^.^^^^^^^^^^

der by ^'/«...ró^. i^^m/^Tr^ 1 ) '
""^y*"""-

indien hy fo forgvuld.g was eevvec(> ^J'"'""
^afaaten, die,

fonderheien van'fijn e^n na^ è latJn' 7Z"°\ nakomelmgen deby-
niager en üegt ber gt van eeeft^ 1 hv i a^-

als een heel

hem na fijn dood gldal" f befcitc/ ^hv foud"
^"'''^"'-^kelendoor

ben, om fijner met dankbaarhevt te eedenLT n T'P^'S' heb- 'honing»

ffiers is hei, ter eeren gewyd. i;;StThet eL'^^^^^^een Collegiale Kerk, en heeft defe hvf^n^ is nu Abten.™

van Vranfrijk van tijd tot tM hoofdeS^f AK?
' Koningen ^oiaier.

IS de Patroon of Befcherm-heer van dTe ftad n^hT '''if

'

een zuyl is opgeregt, met ditOpfchrift- "
^^"^^''^^S'ÓTa".

"r> T \ r ilicrs.

Datis,
ï^ICTAVORUM EPISCOPO.

SelZZ': IZfiei'^^l^T^Pff Mcherm-heer
, den feer

"^J"gen<enwaaragUgenBiffcbopvanTomters.

Hy nam God to gm'w"1) "d
"
CnH

godfaligheyt uyt.J^^^
<leonwetenden K3erw,'ifen d?d

^''^''^ bekend te ma.«.=ït.

toe alle de krakten van fiiffLk^^^^^^
brengen, en

'-en^SAeT^
te buyten ging ^trfr

' '^//^'nt'Jds de palen vanbetamelijkheyt

°P te halen) in . » °P ( geen andere blijken
aldaar van hem ™ f"'P'''"''^ ^onlimtius , en befchrijving , die hvem maakt, waar in hy den vryen toom geeft niet aan een

^"^.^'""rm.deReUa';-: r CQ^^I goeden
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goeden yver , maar aan een onftuymige raferny , en fuiken vryheyt m
het fpreeken van hem gcbruykt, die verre afwijkt van onfe pligt aan

Regenten en Overheden, en, om de waarheyt tefeggen, volgens de ge-

meene regulen van voorfigtigheyt en beleefdheyt met kan worden goed

gemaakt. Sijn hertelijke genegentheyt voor de Religie , en fijn voort-

varenden en onverfchrokken inborft, nevens den aart van fijn vaderland^

deeden hem fomtijds vergeten die eerbiedigheyt, die hy aan meerdere

En man- fchuldig was , hoewel hy buyten dat vriendelijk en beleefd was. Gee-

inoedig- infigten van hoop of vrees konden hem een hair breed doen wijken

ïuemoeye-van het regtfinnig Geloof. Hy maakte van fijn vertrekken naardeplaat-

lijkheden. (q f]jncr ballingfchap fo weynig fwarigheyt, als een man van een reys>

die hy tot vermaak aangaat. Hy was niet verdrietig over de groote

reys derwaards , over de ongemakken van een ballingfchap ^ nog ooK

de woefthey t van het landfchap , werwaards hy heenen ging j
hy wilj

wel dat hy met magtige en boosaardige vyanden te doen had, en wel

met fodanige die hunne handen gewoon waren met menfchen bloed te

verwen, maar hy droeg fijn leven in fijne handen, en fchroomde niet

de dood felfs onder de oogen te fien. Hy foude , gelijk hy (d)^^^'

haald , indien hy maar de waarheyt had willen vervalfchen en verraden»

konnen genoten hebben ruft en vermaak, de gunft en vriendfchap van

den Keyfer, plaatfen van aanfien en magt in de Kerk, en overgevloeyd in

pragt en voordeelen van al 't geen in de wereld groot is : maar hy had

een fiel, die verheven was boven al 't geen de wereld konde aanbieden»

en de waarheyt was hem duyfendmaal liever dan fijn vryheyt of leven

felfs. Hy wierd gedreven door een geeft van martelaarfchap ,
enfchijn^^

nergens meer naar verlangd te hebben , dan dat hy fijn Geloof en Reh-

gic met fijn bloed mogt verzegelen. Hy \venkhte(e) geleefd te heb-

ben ten tijde van de vervolgingen onder Nero en ^eaus , ten eynd®

hy voor de waarheyt Gods mogt hebben konnen getuygen j met betuy-

ging, dat hy niet foude gevreefd hebben voor de pijn-bank, nog vet-

fchrikt voor de vlammen j dat hy niet foude ontweken hebben het kruyS)

of geaarfeld , indien hy in de diepte der zee was geworpen geweeft. HY
fchrijft aan de Biflchoppen van Vrankrijk op het eynde van fijn BoeK

De Synodis , Van de Synoden , niet te weten of het hem foude aang^'

namer zijn t*huys en by hen te komen, dan of het voor hem veylig^"^

foude zijn in fijne ballingfchap^ het was dan waar het was, te fterven.

Met een woord , ^t geen Atbanafiiis was in het Ooften , was hy in

WefteUj den grooten Atlas ^ die de regtfinnige leer onderfchraag^lf >

voor welke hy vaft en onyerfettelijk ftond , terwijl alle de andere Bi^^

fchoppen affakten , en fig aan een onverfchoonlijke toegevendheyt on-

trent de partyen fchuldig maakten. En de Hiftorie-fchrijver (ƒ)
vef-

haald ter eere van hem , als een alom bekende en toegeftemde waarheyt»

dat door fijn forg en neerftigheyt alleen Vrankrijk van de befmetting^^

fchuld der kettery bevrijd is.

sijngc- XVII. Sijne geleerdheyt was fodanige als die Geweften van de v^^'

iccrdheyt. hem thans geven konden. Dat hy in de Hebreeuwfche taal onkun-

Hy kondc dig was ('t wclk hem de H. Hieronymm [^] meer dan eens te laft

gccnHff- • ^ wonder, gemerkt de Toodfche creleerdhevt in die tijden, enbV-
breeuwfch, * rr^

,

'
-.tt •

i • j tn j • i. , ^ipeS^
fonder in het Weften vry weynig gevonden wierd. Doordien hy

GrTckr' jaren in het Ooften gewoond heeft, had hy eenige kennis gekregen va^

id) J>r*fm, ad fmnm. col. 399. (O Lib.com.Confl.f.i^y. (f) Sulp. Sever.
/jJ-^-J;

i<?4. ig) 'Epifi.AdMarcell.Tow.-^.p.ïi^. Quafl. inGenefp.zoi, EpiJf.adV^^i

ihid.p. 123.
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dLpnf!'.^'^^^-^''5''r l^^'" tot «en nette en doordringende be-

tot no?!r 1?' ^''y^' ""'^^^^ genoegfaam bl.jkt\,yt fijne

werk vl H "'"T^l'^'^u
^^"^''"g«- Hy maakte fijn voornaamfte

ften waar ^n? ^
'r

^'1 toen-fwevende verfch.l-poin-

l>nse; bcfto, H,.n^^ 'k;" a""'
'J'.<^P^""'ge en vervaarde befpiege-ngcn bcftonden, een groot Meefter wierd, en een van de eerfte onL

renenTf" ^f -^"' T^gtfinn,. Geloof h^ft onderftaan te verklaren en te beweercn. Sijn wijfe van fchriiven is naar den aarr vnn!)Ip .
fche caol ,a d.n tijd bruyfind en hoog-^dravend?wdk ^H w!^^^^^^^^^mis(g) daarom vergelijkt by de Rhoone, niet fo feer om den o^"^Vloed, als wel om den fnellen vloed van die rivier S^evan fpreeken zyn gemaakt, fijne fins-omcrekken /Ig,- en LeTedTnee" r»"'''nngen verward, en raeerendeels niet wel verftaanbaar, ten fy?etrnt"erdemaal en met opmerkmg gelefen worden: fo dat fi^, taal! om weTt^fcggen wel „aar Imr w,js welfprcekend, maar niet natuurlijk isTge!«c k het waar is t geen (h) Erasmus by die gelegentheyt niet fonreg aflmerkt ckt de inboorlingen van de ProvmSien onder Romen behloren-öe Ceenige weyn.ge die te Romen waren opgevoed, uvtgenoomen "l

beSten "mlarï
'"^"^'^7^ - eenvoudighl^t van de llat^fr taal

^rS A
''™''ga/"s hun al te bekommerlijken begeerte om wel-Wkend te zijn, ontdekten. En feker, dat fiet men plaat heren bvalle, die aan eenige taal, mogen wy feggen, zijn eenafnr,i:r j ^

dien defelve n.et%gen is, fo datLf?lde; gS tlk<^'
J^^^^

Ipreek-wis geen verw geeft van, of liever nier itfrn.,
j*"

fchappen Van fijne lands-taal. T^ee d neen z in'er
'^8'"-

fterdeï en niet'fo verftaanbaar mXn dffaken dt h^'" K "/iTdie doorgaans fo hoog en verborgen V,^n ,l!. f
verhandeld, hyw«

kennen verklaard woLn en dfn fime ó
««[o «aar en ligt „iet

Gri^kfche fpreek-wijfen, e.^, 't g en "nde^ ultW%'^ ^r^''""'
V'. te o„tleenen en tuflbhèn bedden i„ te k^^^^^

talen eygen
de te doe„affteeke„ door een moevei a-fpn h

'
^^^^ P°°g-

hoogdraventheyt van fpreeken T^K^a ^'^togte grootsheyt en
van die eeuw eygen i^^ daar ifn^ ^'^"'"'^^^ ^ehri vers

halen, gefogte ovt-ftaien fchL^k Th°°V
">^"'g^"W.g-'her-

ge verantwoordingen K,' n r^, fT^r'^^"' te nauwkeuri-

fchieliiken Leelr ^l;
'^«'k fekerlijk hem voor een gemeenen en

hy C™namdi,k^
moeft duyller maken. Sodanig vertoond

4t fSntlncerltn'r^l
^^J^^^^^nd, oordeel en welfprekenl

het befteik hemC^r i T voortrefFelijkfte ftoife. op
hy f 'tt ffilri f

7*' ^^handelen en voor te ftellen, ;aar
f^hrijven e^t trfr"'^«^

aanmerking) ^inManus indeman ervan
finn4he"

n f.? 1 r'^'°
E" feker, fijn gefogte fcherp-

Wat^ n'/5,"^"^tf""^'r
^STT ^" fpreukenjweemrn

^^^> 'twelk n r.i 7h " Redenaar, hoewel die een voorbeeld
gi"g wierd uvraJ " r^r"

^^^evenen ftoife niet wel tot navol-

E^umgeliun, |,'f'i'te"- In filM uytleggingen van A^Tfalmeu, enhetHyvoigj
volgd hvden r

^nattheas, daar hy korter en beknopter is, Origa,Sm

manieren van fif ''f"
Or,genes(ik)

, die hy bekleedde met fijne eygene
-

van fpreeken, dog voegd hy'er ook wel fijn eygei gevoelen

. ,

[Qq?] by>

Üilm. ' W U. jipcl. adv. Ruffn. p. iji. ^v. F^il.pa^.
, {].di Script m
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by. Hier in wierd hy egter fomtijds door fijn vriend Heliodortts ,

dicA

hy het vertalen en uytdrukken van de eygenfchap der Griekfchefpreek-

vvijfen, en van de moeijeUjkfte plaatfen had toevertrouwd, bedrogen,

doordien hy hem fijn eygene gedagten in plaats van die van Origenes

opgaf, welk Hïlarms ^ fonder te konnen onderfcheyden , fo overnam-

Hierony- Hieroiiymus fchreef, naar fijn eygen verhaal wanneer hyfigtcTricr

Svïen'^^" Duytsland ophield^ de uytleggingen van Hilarms over ét^Pfalmetty

andere boo- en deflelfs Boek Van de Synoden met fijn eygen handen uyt. Sijneove-
kén uyt.

j-jgg Schriften, die nog voorhanden zijn, zijn alom bekend, en van

Byfondcrc OnS , daar het te pas quam , aangehaald. Van fijne byfondere gedag-

gevoejj^s ten , en mislijke gevoelens hebben reeds andere fo veel gefegd, dat wy

Hu" hoe 'er niets behoeven by te doen, om fijnen goeden naam te befwarenj
daar van te meer, als wy bedenken j dat de faken, daar over hy word befproken,
•erdeeien.

-^^ ^^^^ betwift , Hog genoegfaam verklaard waren , dat hy verre woon-

de van de plaatfen , ,aaar men over defelve fintwifte , en dat hy mede in

't fpel gekomen zijnde , fijn geheele leven lang met moeijelijkheden

en tegenftand te worftelen had. Om tebefluyten^ hy was geleerd,

welfpreekend en fchrander , een man , die veel bequaamheden , en een

gefond oordeel had een regtfinnig Biflchop , en j ^t geen het voornaam*

fte was, een goed en godfalig Man.

{e) Fpifl. ad Florent. Tom. J
. 5 5

.

Htlarius Schriften,

Egte.

De Trinitate, Lib. XII.

AdverfusConftantium vita funftum,

Lfiher.

Ad eundem Imperatorem , Libcr.— Ad eundem , Liber.

Adverfus Arianos & Auxentium,
Liber. cui fubjungitur Auxentii

ad Imp. Epiflola.

De Synodis adv. Arianos.

Fragmenta ex opere Hifl:orico de
Synodis , Lib. II.

Commentarii in Euangelium S.

Matthxi.

Commentarii in Pfalmos.

Onegte.

Epiftola ad Auguftinum.

\ alia ad eundem.
Carmen in Genefin.

Epiftola ad Abram filiam.

Liber de Patris & FiUi unitate*^

alter de eflentia Patris & FilÜ'

funt Centones ex lib. dc Trinita-

te confuti.

Verloorene,

Traftatus in Job.
Comment. in Cantica Canticorum-

Hiftoria Ariminenfis U Seleufienii^

Synod. adv. Valent. & Urfac
Adv.Saluftium praefe^lum, feu Pi^'

fcurum Medicum.
Liber Hymnorum.
Liber Myfteriorum,

Epiftolse plures.

Eynde van het leven van ^/^rw H. H i l a r i u $.

HET
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HET LEVEN
VAN DEN

H. B A S I L I U S.
BifTchop van Cefareën in Cappadocien.

Eerste Afdeeling.

Van Bafilius geboorte tot het aanvaerden van deHeylige Orders toe.

INHOUD.

tiah^vf ."^""'^r 1
g J^elJel^ Ondersten hunne oroote QodvruQ-

demien. Word verfindennaar A^nen
"

mende Leerlingen Maar aan te ne^T'enaanttZ ^f'^"-
Wj.w»BSilius»,«NazianzeTus CJL T
Sophiften. Sün Vootden oFOtn^^r:

^y/'''/,'^'*^ '<'"'g^ fmode
«ytftekendheyl BaS .fSSntn f^'J^'^^'' ^roote naam en

naij,-gefet gedrag. Hyv rlaat MhT *^'"»r-&'-"<''&de fiudie , en

der 't oprmvan\:,hZZl %r ï^^^ '"""'^ Antiochien on-

J^jeJIlrie flidTJer God^^eZ^';"''Tuf
- Sn?"" T^^^^^'-'^^o^
malkanderen. Sün rcheri TJl

Mreeveu veele brieven aan
waande briefvan LIZ?T /^'^ J"''^°"' ""'^""yf- ^«
getoond valfchZ ^'.''''"l'^f»J"l"'nus voor den beeldel-dienJI , word

i^vr^ed£/lf''''"f
^^«Jg^loof^ geleerdheytengod-B.fil,a««c.

S vrugtigheyt hem alom den naam van De Grooteet-i"'-^'-i
geven heeft) was een Cappadocier (dat woord oo
fijn ruymfte genomen), geboren in Pontus, alwaar

-^ass^R. v T ''^S'.r'^Pr'^^"' '^J" ^^der woondeW enaf-ko^^^^ .^«^ï de Voor-ouders van fijn vaders liide

HelenoZ^"''"- ^'J" g'^boorte-ftad ftellen fomm.ge «weeft te zHn .l d

g<=wag v,nde in. / ] ^r'a
''^ S^'" ^''^"J^« dien t.jdeefigSS'lï.f

"

fchappen .
Conftantmus de Groote aan een defer Land°vSj.

tus gaf IZ.^^^'^J' ^i»"
fij" .moeder Helena , die naam' van Helenopon-

naanid wierH ! ,
dier tijd geen ftad was, die fo ce-

Siffe derhalve;
''°?^^el'er rnogelijk naderhand wel een gebouwd is. Ik crfa-

*el b(.^>,^r j ^ ' Bajiltus geboren is te Neo-Cxfareén ; welk hoeenoorende tot Cappadocien op het ruymfte genomen ( want fö'""™
'"''

^"^ ^i7d^«, r, ftrekte
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ftrekte het fig uyt tot aan den oever felfs vandePontifchezee> enwier^l

oud-tijds genaamd ( [^] het grooter Cappadocien^ egter was ttcvt/xv) -nóhuy

een ftad in Pontiis(rJj ja de hoofd-ftad van ^t landfchap Pontus ,
byge*

naamd 'Folemoniacus. Te liever geloof ik ^ dat hy hier of hier ontren^

geboren is, alfo het feker is, dat fijn groot-moeder CMacrina te Neo"

Cefareën (nieuw-Cefareën) heeft gewoond, hy felfs daar van fijneerfte

kindsheyt af is opgevoed , en een geruymen tijd van fijn laatfte ja-

sijn af- ren aldaar heeft doorgebragt. Hy was van vaders en moeders fijdè ge-

' fprooten (^) uyt een oud en treffelijk geflagt ; fijne voor-ouders waren

fo wel van deugd als adel vermaard j hadden een grooten naam , fo aan

joo";- het Hof als in het veld ^ bekleedden de grootfle eer-ampten van hun

landfchap, maar boven al muntteden fy uyt in godfaligheyt, volflandige ea

onverfchrokken bekentenis van hunne godsdienfl, en veelvoudig lijden dat

die om de hen daarom overkomen was: want fijne voor-ouders, van vaders wegen,

Religie hadden onder de Maximiniaanfche vervolging , een van de laatfle ,
dog

Jenh^Jder vinnigfte poogingen des fakkenden Heydendoms T by vergelijking van

welke alle de voorige fagt en gemakkelijk fcheenen J om de woede yan

dat onweer te ontwijken j hun vlugt genomen naar de bofTchen en 't ge-

bergte van Pontus , vafl-itellende aldaar beter onthaal te fidlen vinden

by de wilde en wreede fchepfelen , dan te huys by de beeflen ^ in gedaan-

te van menfchen. Hier onthielden fy fig ontrent feven jaren lang, ge-

bannen van alle vertroofling en gefelfchap van vrienden (een fiak, <ii^

hen, welke altijd gewoon waren onder den drang van dienaars en oppa^-

fers te leven, vreemd moefl voorkomen) en bloot gefield voor honger

en koude, voor regen en wind, en alle ongemakken van een barre en

droevige plaats, welk alks te fwaarder valt, wanneer het treft fulke»

die door een fagte en gemakkelijke opvoeding van geen gebrek of fw^'

righeyt weten. Hier door wierden fy ten laatften fo verfwakt, dat fe

na eenige vervarillng voor hun verfwakte en quijnende kragten begon-

den te verlangen, die fy wiflen^ dat God, indien het hem beliefde,

hen ligtelijk foude konnen toefchikken, gemerkt de Goddelijke voorfie-

nigheyt, die nooit ontbreekt in de uyterfte nood te hulp te komen?
wel fomtijds de gewoonte heeft , al was het door een wonder-werk , Al'

Waar in ne dienft-l^negten te verforgen : immers fo gebeurde het hier ; want on-

1 verwaet auam een <^rooten hoop vette Harten uvt het dio:tfte bofch te

verforgd. voorfchijn, volgden een iegelijk van hen die het voorquam , enkeuj»^

op het wenken met deffelfs hand , en toonden fig gereed om van hen

geflagt te worden : dus geleyd zijnde naar de plaats, daar fig defevlug'
telingen ophielden, bleven fe ftaan, tot dat'er de bequaamfle waren

uytgekoren , waar op de overige flilletjens naar de boflchen wederkeer-
den : aanflonds wierd van defelvc een "fpijs toebereyd , en de arme ver-

hongerde Confeforen of Belijders daar rijkelijk mede onthaald , die den

hemel voor dcfe mildadigheyt dankten^ en daar door aangefpoord wier-

den , en fig verpligt oordeelden al het geen hen nog mogt boven het

hoofd hangen, blymoedig af te wagten. Maar van defe aficheydendc
Lof van fi). laat ons wat nader t^huys komen. Sijn vader en moeder waren vermaard
ne Ouders.

vau hunne onderlinge liefde en genegentheyt, als van hunne mildadig-

heyt aan den armen
, herbergfiamheyt ontrent de vreemdelingen ,

het

overgeven van een gedeelte hunner goederen aan God , hun matighey^

en vaflen , en alle de deugden van een vroom leven , welk alles God be-

(h) Conft. Porphjr. Them. Oriënt, z.f- 12. ex Polybio. (c) Stephams invoc. ^eovo^'^'

Amm. Marcell. lib. 27. p. 1755. {d) Bafil. Epift. 6^.pag. ^8. (e) Naüanz.. t^^^'

pag. 318, 319,0-^. Fid, Suid, invoc. Ba(r/As<@-.
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iT Zt^ ^ ' ''«^'j^ daar vfn bvbren^en rZ.gorsus Na^ran^nus, die'er egter niet een woord vin rept sfn mn rder was een vrouws-perfoon
, die van een Sr goS leveT"-^"'en ongemeene bequaamheden

,
en fo uytmuntende fchoon was fe''""'"'"'-van alle kanten ten huwelijk verfogt w erd felfs warpnVrf iop verilmgerd

,
dat fe door' geweld^fogTnlè vïkriTgen"t oJr^v'fgoedheyt en beleefde verfoeken „iet kinden nTgtYg^lordel

" ^"^^

foo"; S^JLfrk'hlt'rïfe^^^^^^ deoudfteBa«H.ge.

knf x r.c « • i ? ^"^^'J'^ hebj her tweede k nd. Siin pp ^«o»^^*^'

fevXd^e^Sgh'^Tt^d^^^^^^^^^ eenfchr]n£:„„,.,.

wasr/^ onrlpr u^i j
"&"^y^ ^cs gemocds. Sijn ecrfte leer-oefrcninff°P^°^^'"S

Siltert^tl^ï^^
der een reet beeriin v,n A l

"fe'en van geleerdheyt, en byfon-

wandel a n^uXfwTa" fn hy li" 'TT' ^«'^'"^"g^"

voorbeeld ftlk aanfet^ "

m"aar Le^" w^n.V-'l'nHT?'"^^"
^" ^^S™

als fijn moeder EMn>eüa\ en byfonde" % bZede r^"^^'
: defe was te vooren een toehoorH^^t^

Groot-moeder il/^.

B.ITchop van Neo-Cefareën b^mH TA ^^'£o^"<^,
ge) geweeft, die haar He grSnTan f

T'""'^'''

loof (waar voor fy ook in léTaatiï/v
Algemeen ChriftelijkGe-

ftaan, getuygen.s gegeven heeft^ h.H "^'/^'T"' "j^^" "Y^
bedenklijkeW^re kinds linH

"'"^^/'^«'^n
'
die fy nu met alle

plantende, gelijf de H ? ""'^'^ P°°g''« boefemen,
dankbaarhey! erkend "nXSere .

" ''1' "^'"^ ''rieven me
faden der waarheyt. Zijnde dS vifr""*^?'" l"'"'^^

'"^g'"'"^'-" =n
en genoegfaam voorfien mer h^,-

^'J'-l^^" bmnens huys aangequeekr sttCjnttu.

pen. voolaf vereyfcKeL ir"^ geleerdheyt over te ftap.'

ten en te voltrekken b^ vtl' H°"^y' °"! «Jn^ ft"dien voort tefet-cfcr
foude zijn naar Antiocht? r Vt''^ 'fr^^'"' ^y eerft gereyfd
en aldaar eenieerti^d

'

ft i^^Yu "^f ^''^Y naderhand deed)
den vermaardTen W fslee? e?'' t^"

^'^''««-.

'/ wel niet volkomSer f^ï-
'"5'" Redenaar van die eeuw

na , te dier tiid C«rareèn,

^'nnen korten
fi „e mpH^t 1

""'^^"•^'J'^"? g^opend. Hier ftapte hy
fters, fo dat hv T n ^ ^" agterhaalde fijneW-
gen om fijn uytL?! f' °P deed fien , die hem ontfa-

J "ytrauntende geleerdheyt, en byfonder om fijn deftig leven,

^'p l7S.'rid 'Lu,"j
!^rf""''^i'.M^cri«.Tom.^.p. ,78. (^) hvil.B^-
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en van allen wierd aangefien als een Meefter-redenaar , en opper-voogd

in de Wijsgeerte , en dat meer is , als een Bi0chop in de Kerk , waar

toe hy voor fijne jaren reeds bequaam fcheen: maar boven al begaf hy

fig tot het onderfoeken van de ware wijsheyt, om fig van de aanlokfe-

len defer beneden-wereld los te maken, en met Goddelijke eh hemeirdic

dingen, te bemoeijen en alfo in plaatfe van brofie en vergankelijke din-

gen te foeken, 't geen onveranderlijk en eeuwig-duurend is. Van Ce-
Conftanti- fareën reyfde hy naar Conftantinopelcn

, onlangs de Keyferlijke hoofd-
Bope cn,

gev/orden , alwaar toen uytnemende Hooge-Leeraars in de welfpf"^-

kendheyts-konft en Wijsgeerte bloeyden , van welke hy fig door njne

yeerdigheyt en fchranderheyt merkelijk bediende : vervolgens trok hy

en Athe- naar Athenen , de gemeene zetel der konden en geleerdheyt , alwaar eeni-

gen tijd geweeft te zijn^ in die tijd genoeg was om iemand den naam

van een goed Student te geven.

IIL Het gerugt van luiken voortreftelijken perfoon was reeds ver-

fpreyd, fo dat die Hooge-fchool hem met verlangen te gemoetfag?
een iegelijk fijn befte deed om hem aan fijn fnoer te krijgen. Het

Manier van toen de gewoonte te Athenen, dat de Studenten van die Hooge-fchooi
huldigen op de aankomft van nieuwelingen paften, en elk om't feerft alle wege»

tcnaidaar.""en
toegangen befetteden^ om den aankomenden te ontmoeten , en te

bewegen om hun makker te worden, daar doorfy hunne Meefters meen-

den dienft te doen , en defelve ( alfo'er gemeenlijk tufichen d'een en dc

ander een groote yverfugt was) meerder leerlingen poogden toe tc

brengen : dus een varfch man gekregen hebbende , was hun eerfte for^
te brengen ten huyfe van d'een of d'ander vriend^ of lands-genoot o^,

ten mipften van een der geene, die, om een leerlinc voor hun Meeftff
^an te winnen ^ op en neder gedraafd hadden : daar na gaven fy aan^^^
maar wilden yryheyt, om hem met raoeijelijke vragen aan boord tek^
men^ en met allerley fpitsvinnigheden , diedannaardeninborftend^öp-
voeding van die defelve voorftelden of netter of onbefchaafder waren

«

tegen te gaan : hun oogmerk was , om den jongeling van die gedagte^*

en bevattingen, die fy oordeelden van hem te worden mede gebragt»

te verfetten, en alfo vaneerftenafaan van fijne Meefters te leeren afhan-

gen. Dat gedaan zijnde , geleydden fy hem met een groote ftatie ovef

de markt naar het gemeene bad , daar dan twee en twee voor hem' uf.^'
gingen : hier ontrent gekomen ^ begonden fy fchielijk een vreesüj^^

geroep, en wonderlijke fprongen te maken, kloppende als dolle naen-

fchen aan de poort, tot dat eyndelijk, ( de jongeling t'eenemaal véf-

baaft gemaakt zijnde) de deuren geopend, en hy op vrye voeten g^'

Iteld wierd, waar na fy by hem komende, hem als hun vriend en tn^^'

de-lecrling omhelfden, en tot e^n lid van de i^ca4emie aan-namen-
Defp moeijelijke plegtigheden van inhulding(o) waren fy wel gevvpo»
ontrent alle te gebruyken, dog wierden ontrent den H. Bafilius nag^^
laten., uyt groot-agting voor hem, als zijnde reeds verder .o;cvorderd5

Bafiiius en boven den rang van gemeene Studenten. Hier vond hy Gref^or^i^^

mauwftc
'^^^ Nazïanzeu (die reeds te vooren met hem gcftudeerd had) tufleheii

vriendichap wien CU hem fuiken nauwen vriendfehap ontftond (alfo'er tuflchen hen

JJ'^^^ïGrego-cen byfondere over-een-komft van inborft, oeffening, en manier vari^^

Nazianzen.ven was) dat uiets als de dood hen konde fcheyden. Sy waren eensge-

find} hadden de felve neyging, oogmerk en drift j en , gelijk'er i?^^

zimzenus
Qf')

van feyd, fcheenep beyde maareene fiej te hebban ,>

v^eii

'

'

"' ''.' .^
(o) Confer quA dc hifce ritihtis habct OlywfHod.éfp.PhohM^Q. fffl. l%9,trLikiitf.(bf^^^'
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[and aard, loos e/fchrandeTwato héhl
^«'g^"" hun

^end en fijne makkers ^wcc^ "^^^^^^
hen foudeovertreft-en, Ke r^dln cul^ "'^ ' «nkomelmg
VoM^/ré.» OHa«te/ha^ ömS>l"Z .nTTu^'" ' '''^""denP^I
nevens andere hem befoeken In be^éd ^^endfchap,
"'ge Voorftellmgen, daar doir hy£fen me°'^'"

^"'^'"^'fi"-
maar fy wierden haaft gewaar, da^ fy Veaen h/i „ T

'^'^

op Naz>„us, om de eer van d e
"'^^ "P ""ogten

: waar
denfelven voegde, en hen, daar ft M K T r°P , houden, fig by
qium: dog mlrkènde, dar Tniet^do" r Vy^'^*?" ^^hul^
door nijd e'nbelgfugt w.erden Lnjfef~ ^S hfn

^'''"17''
de fijde van Bafitius , waar door ftrak^ de <Vh 1^

' %
^'«x, ontdagen van fuiken fterken na„v ot Ti •'

'^^'"'^^f-
kragcge redenen

, dat fy, de lïaeen n 7i <
'"""^^

noodfaakt wierden met fchande ?
konnendeafwagten, ge-

-7-"^ -^het^v r̂e lït beh^ " " °

te Athenen waren> M^ne;, vTmaard^4^ee„rh^^^ H^^^^^^^^
d.etoenj—

'

fpreekendheyt, en uyt d.e'n hoo?de dTn -^'^^-^^^
De laatfte van hun beyden was een Xr7n A™e "^"g^n^m-
de jongelmgen uyt Pontus, CappadS B.rhv

Weshalven
gene landen fijn opfigr en onderwi.finl \ de naaftg^^^
feer wel gefien^gewLlby den Key^rfeÏTt"/'^^ Hy^waso...
njk ontbood, nevens den Adel aan fiZ f-*^^-"^'

^'^ hem naar Vrank- «rcvea
Romen fond

, alwaar hem ter eeren een t
' ë<^^°<^ "aar"''""^;erd opgeregt, met dit OpfS R„ ^'^t' '^^«^ gf°otre,i^TEDE^ TER EEREN VAN DEnT^ ''''' KoNINGINNE DPROnder defe treffelijke Leer^meefteïrr'".]"^'' Welsprekendhevt

maar hy kreeg eerkng eenSr^ d
'"''?'"^

aWaar n,et voldaan vv:erd, w^tlven hVaa/'^' gtmg^Jl-.men
. ^

' hy Athenen gewoon was te „oe-
der z.jn vertrokken ,terwS{y'^^^ ja. hy foude ten eerften we-wa.h™
««^ hem aldaar gehouden iTad tfj^M ^ ^"™'^'^^hap van N^:,,a.^J^l'Z.
^«tden met malkanderen, hunnTond r

''''' ^" ver-'""^"

ffs
aan, en de eene vorderde fo weT

"^' genegentheyt groeyde da-
de ander. Sy hielden met niemand ff^'^^^H' ™ godfal.gheyt

fchi
"S'. «^dig ,i mgetogen la eT "m^wHk

'''' ^"^"^^^^^ en

diel; verbeterd worden Sv hlt^^' °'"S^"g ^ "^«^ allen

go»'^'-- d.enutenvoorS^.r'' T '^'""^ "'^'ï^-^-^

Toneel fgh^yt konden aanfetten Sv J?^ ^" hen tot deugd

g^nöegct'a"' ^" op"nba-pIeU^^^^^^^
de Feeft-dage^

AÏÏe^f"- te ^'in . en daar L'r a^etn ie' vSk^^^^^^^^^^
jonge lieden";;;; -J^f^d^^^el van godll,sheyt en"a%odery vt"
r^^'eyd te wordlnTdat fdlor h ^f'^

'"^ ^^''^ '^^'^ door
de waarheyt van h ,n„ a " '^^

''"g^'v'^^ hoorden en fagen,

r ^/^^ftigd wierdl .
'""'^"''J'^'^ ^^'*g'^ ""^^t en meer verfterk^

'^^^d^hjke^eSïyT iiereireert' '™ ^'^ï^ '^^^ ^^ ^ t oog; fo dat men m de ftad en
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op het land daar veel van fprak , en 't gerugt van hen fig over geheel

Griekenland en de buytenlandrche Geweftcn verfpreydde. Alom waar hun-

ne Meefters bekend waren , wierd ook van hen gewaagd , Ib dat de roem

van de Leerlingen rondom met den naam en roem hunner Meefters tei-

fens doordrong.

Bafiiius V. BaJU'ms had nu figfelven met al 't geen te Athenen te halen was

vertrekt yoorfien > het fchip was fo wel bevragt, (om de uytdrukking van njn

vandaar,
^hend [i;J tegebruyken) als de natuur van een menfch konde lijo^n.

Dus de nodige ladmg ingenoomen hebbende, was het tijd om op nj^'

Schcydvant'huysreys te denken : maar hy vond veel werk om van fijne vrienden j

fijne vricn- hem door alle beweeg-redenen onophoudelijk daar te blijven veriog-

ten, ontflagen te worden j dog niets gmg hem fo ter herten, als dathy

fijnen grooten vriend daar laten moeft: hun fcheyden, hoewel het maar

voor een tijd was, fcheen hen als of fie) en ligchaam van malkanderefl

gefcheurd wierd. Te rug trekkende, nam hy fijn v/eg over Conftan-

tinopelen (alwaar hy fig egter, als zijnde een plaats vol ftrikken en

Komt te verleydingen, niet ophield) rcgt naar Afien, en alfo naar Antiochien, weiK

Antiochien,
j^y buyten twijfel verftaat door de hoofd-ftad van Afien, werwaards hy?

fijn feggen(^c3, als hy van Athenen vertrokken was^ ter oorfaak van de

treftelijke faken die aldaar te bekomen waren , fpoeide j immers dc

Kerkelijke Hiftorie-fchrijvers ftellen het buyten bedenken feeker(;y>

Hier ley hy nu de laatfte hand aan het befchaven van fijne Philofophiicne

daarhy ftu- kcr ocftcningen , onder het beleyd van Lïbanhis , die hem van dien tijd at

deruba. gemeenfaam vriend onthaalde , en een groote eerbiedigheyt toc-

nhis. droeg -, en begon fijne redeneer-konft ^ die hy tot nog toe geleerd had)

werkftellig te maken j deRegt-bank te dienen, en een tijd lang(;s) vooï

Voor 'tGe- defelve te pleyten , 't welk hy tot groot genoegen van allen deed :
maa^

rcgt P>eyt-hy wierd fulks haaft moede, alfo de Goddelijke voorfienigheyt hem tot

hooger en treftelijker faken had afgefonderd. Hy ftelde dan fijne rede-

neer-konft aan een fijde , en begaf figfelven tot het doorfoeken van d«

eninde H. Schriften {a) , en de uytleggmgen der Ouden , byfonder de verkla-

Schriften dingen Orïgenes ^ waar door hy naderhand fo vaerdig wierd om ^
varoriKe-Arianen tegen te gaan en te wederleggen, dat hy hen felfs konde too-

nes fig oef- pen ^ hoe weynigfy van KArïtts of fijne gevoelens ('twelk fijne partye^

hem verweeten ) wiften. Dk kofte hem en iV;(Z2;/^2;/;sm/j- veel tijd ƒ
moeyte , doordien fy de uytleggingen van dien grooten Man over d«

Schriftuur door-liepen, en, 'tgeen fraay was, en te pas konde kom^^»

aantekenden. Een gedeelte van fodanige iiyt-trekfels is nog voor ha^

den, onder df.n naam van 'Fhilocalm^ beftaande uyt Vragen over dc

Schriftuur, met gepafte antwoorden, gehaald uyt de uytleggingen vaf^

Origenes y en door defe twee geleerde Mannen t'famen gefteld, ^^'^^^

van Nazianzenus (^b) een affchrift, als een onwaardeerli jk gefchenk, aa^^

Hyfoekt Theodoviis Biflchop van Tyanen, toefond. Maar Bajilius had de v^^'

Euftathius \^ p^^rr niet eenoee doorfien: hy moeft, eer hy ero;ens een vaft
inSyrienen ^.^ » ö t5

j t t '

i- rt l U*>fVaO
Egypten, bliji nam, nog grooter togten doen. Hy was een groot lier-bebberv'

^^z^^"^"- Euftathius y een treftelijk Wijsgeer in dien tijd(^'}, om wiens wü ^>

**

voornamelijk van Athenen vertrokken was , dien hy in fijn eygen

derland niet vindende, in Syrien volgde, alwaar hy verftond, dat^J

naar Egypten vertrokken was; derwaards volgde hy hem insgeüjl^.^

dog konde hem niet vinden > egter verkeerde hy te Alexandrien^

(.v) Ibid.p.-t^^T^. {x) Epili.i6<,.p.\^'i. {j) Socr. é'Soz.om.loc.fupr.citat. Cf)^^
ƒ/. £;>.ï/2. 35)t7. Kid.Naz,iafiti.ibtet.p, i^'^^. (a) Sbcr.O" Soz.om.ibU, {^J^
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haatd .' 7"'^" °"V'='-g'= 'Jkel.jk ftreng en goddelijk leven hem feer be-»^"8»S
mocll l '^"^ "'^derhandhetfclve ,n fl^i eygen leven uytbee de enmogelijk was 't toen de tijd, dat hy kennis kre^l ^^^ A ^ ' ^
thanafius, d.e ontrent d.en djd fig in^de E^ypt Sfe woli^n^^^^^^
"loeft Hy bleef een volkomen jaar , indfeTwlXn TerJo . ,|te geloven mogend, - d/e Geweftlj/d.Ve '^^^^hy in i.jne te rug reys den Wijsgeer Eubuks (mogelijkmSTv' ^'Mh,us) vond, welker beyder redeneer.ngen en Li'nT hv Z'^breed voorfteld. Ik fal den Lefer met moeljelnk vallen
en
2 geen aldaar van hunner beyder komfteÏiSh.C^

Dy Lthamus; van hunne reys naar Temfilem f»n ,r^n c.\^ j
i^onrnaal

C^™. Biirchop van UfaCÏ^e' J^rdTn '^IT^^iJrveiteld word
,
gemerkt Ba/ihus daar nergens van gewaagd, !,

w,tf v''r'r' '''"''^'S'^' '^'^ ^^«I ^^a-- van beufelfgt g ên^onwaarfchijnlijk ,s: dit egter is feker, dat hy Hg een ceruvmfn tïid in

Si'^en devoteliff ' ^^'^''^'^V,"
^t<^fop°t™?en, on^d r^egodSi^"

eleyndebrK n. f'r'''
<^^'-,g°dfaligheyt in die landen , opgehoudef,en eyndel jK na alle fijne reyfen te Cefareën nedergeflagcn heeft

een VorI Tj't'-'i^
g-ft<=gen tot de KeyLl.jfe heerfchappyeeen Vorll, die felft geleerd, en in lijnen tijd een croor M^A^ ' »=*ekt

bevorderaar van geleirdheyt was. Hy had te vöofen
1"

'^f'
""^

B.JII.US
.

als hy fe Athene^ met hem ftUerd':
, en7c"hÏerf'Slr ™=ffer geworden was, met tegenftaande fy in eodsdienft vorLl^A ^,^'

JuUanus had fig nu opentlijk voor hei Hevrndnm vlrH ^''f
^^""^

leefden brief aan hemr?-) waar in hv kIJ
verklaard) een be-

en beleefdheyt aan fi?H^ofT ogt Lm verffk^'T
^'^"'^^1'jkheyt

goed en opregt hert foude ontfangln\vorln fn vrvf X J Tfpreeken, met aanbieding, dat hy , ovê/rrt ^^V^^'''''^'"

^

meene Lands-wagens foude moaZ k^? ^an de ge-
als het hem beliefd" wetoTfertrelt'"'" '

'°
^^"^r

Julianus van het ChridlnH a !J=,
"^"^'BaJUius floeg tulks af Weiu,y

het fchijnt, niet al te we ïn '?'^-"™'^''''" '"^S^"' ^" fo^'"'"-

tweeden br ef nl eèn vH^ ^ °P '^^'"^'^^

leefdheyt, en van de /roJh. ^ '''r
'^^" ^^^en goedheyt en be- ..li.n.

over defTelfs onlt^M,
8'5°*^y' magt fijnes Rijks, fijn misnoeeen ^ff

val fnd en hrooftiTn"' ''ft^'ï
''"'^^ fpreeken' voorftelde

, enle- r
fche veldroet^ da 'ï'T'f g^"'^^«' hem tot de Perfiaan-

(elk pond°^ -ettmSL ziTndrdan ^^""7' W'^?'' P°nd goud l::'!;!,
«len- een oncrtm. r

''^",'es-en-dertig pond fter ings) te fen- g<»"i

^^'n sXx^evSTJ' '^'^r"g-enY.n%kangelovln meternft

«JenChXnf? u 'J" '
hoewel het ook waar is, dat hy te dier tijd

»fv«dS™^2^:-^^ï."y^7-^"7^"d,enoo^

volgende vrvfrf '
^'''^'''!^^^^

« van rpr,k P'k"i'''°°''''
'^^^ '^'"^ -^^^en, daar hyVo bi^ed „T"'""'

«gefteld h.d ,

belang^wareni dat hy door fijn laatfte gedrag fig bloot

«hy, doorJ ^gfveerd.ge bcrifpmg van alle wijfe menfch?n ,''en dat

'. ven tegen CnA r" ^ 'S^ heeften CDamo»es) verleyd , figfel-

-.geen cLe ï,*? '^^'^ ^^'^ verheven, en was afgeweken van 't

..de ak fv ! r ''J'^= proeven beloofden, die hy gegeven had ten tij-

•'dat hv n hl <^V"
''^ ^W'^" Schriftuur te Athenen ftudcerden

,
J net eylFchcn van fuiken fom een quade rekening maakte,

Wüfc. [R-r 3] „alfö
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3,alfo hy een arm fcholier was^ die geen voorraad had , als die hem voof

3,eenen dag van noden was. Mijn huys, feyde hy , weet van geen ko-

„ kery > de mefTen zijn hier met het bloed van geflagte heeften niet gC"

„verwdi een weynig moes met een korftjen brood, en een weynigruti-

55 re en verfchaalde wijn zijn de lekkernyen, met welke mijn tafel voor-

Een ver-
3>fien is. Wat 'er voor andere brieven tuflchen defe twee groote Man-

wiitvan nen gewifTcld zijn, is onfeker: het is egter niet onwaarfchijnlijk

,

fnèdig"be-
^^^'^ geloofs faken aan malkanderen fchrcven , alfo Julianus elders

antwoord (^) meeftcrlijk genoeg fijn oordeel hem toefond: 'Aféj/vwv, êj/vwv ,
jcatnyv*'»''

fiusT^^^'"
^^^^

c?>'
gefihreven hebt, heb ik gelefen^ ver(iaan y en veroordeeld'-

waar op ^/2y>//?zƒ fcherpelijk dog gepaft antwoordde : 't^^ky^ui^^ óux sj'f*'^^

u j/ap lyMiaq^ c'ujc av jtairéj/vwf } Gy hebt gek/eu , maar niet verJiaaHj 'wa^^

^cen ichir
Verftaan , gy foud het niet veroordeeld hebben. Men heeft

fervln een van een brief van Bafilius aan Julianus , dat te vinden is in

brief voor handelingen Van het tweede Nicecns Concilie (/^), waar in hy den

den-dictft.
ï^eyfer een verflag geeft van fijn geloof, en uytdrukkelijk de aanroeping

'

der Heyligen , en den beelden-dienft erkend en goed-keiird : maar

fpreek-wijs ^ en de faak felfs verfchild fo veel van Bafilius eygen maniej-

van fpreeken en gevoelen, dat het genoegfaam blijkt van een andere hand

gefchreven te zijn; te meer, om dat niet een Griex Schrijver van die

de volgende eeuwen daar gewag van maakt; felfs niemand vandiemee^
voor dat gevoelen geyverd , cn tot beweering van hetfelve met de gro^t-

' fte moeyte de fchriften der Oude Vaderen doorfnufFeld hebben : ja nieü

heeft daar noyt in de wereld van gehoord, voor dat dtVmsHadrianus
(de groote Voorftander van den beelden-dienft) daar van in fijnen brief»

door fijne gemagtigden tot gemelde Synode den Griekfchcn Keyfer toe-

gefonden, gewag maakte. Dit nu alleen, fo 'er niet anders was, fou^^^

genoeg zijn , om aan de onvervalftheyt van dien brief te twijfelen, g^'

merkt die Hadrianiis de gewoonte had, alles, felfs de ongeloofweerdig'
fte en opgeraapt fte faken, (daar van hy in dien felven briefnog verfchef
den andere preuven geeft) indien fe maar tot fteun van fijn ftelling kon-

den dienen
, op te halen. Waarom dan die plaats van de wijfte

fchranderfte mannen in de Roomfche Kerk ook is in twijfel getrokken-

en ^t is merkelijk, dat Baronius (i) felf, hoewel hy die woorden van

Baflius ophaM, fig daar van niet bedient, gemerkt hy anders
gelegentheyt, fo hy maar met fatfoen fijn oogmerk daar door kan vooft-

letten , felden laat voor-by fchieten.

Julianus VII. Ik kan van Julianus niet affcheyden, ten fy ik fijn fchencÜg
ftrenghcyr. bedrijf te Cefareen , daar fig Bafilius thans ophield , aanteken^.

Het was een groote en volkrijke ftad [k'), en bewoond van een fe^^

groote menigte Chriftenen, die voor de eer van hunnen Godsdienft y^^'

rende, reeds voor een geruymcntijddetwee vermaarde Tempelen van 7^;^'

piter en ApoUo
,
en nu onlangs den alleen overgeblevenen Tempel,

den befcherm-geeft hunner ftad gewyd was , om-verre geworpen had'

over 'taf- den. Julianus raakte, als hy moeft fien dat de Heydenfche Tem-

ceSTcm!"?^^^ ^^^^.^^ ^^^^
' ^J" ^cet dccd om defelve alom op terig'

pel re Cc ten^ openthjk om-ver geworpen wierden, al fijn lijdfaamheyt quijt

:

larcën, was toornig op de Heydenen te Cefareen, dat fy, hoewel in getale

verre te kort fchietende, niet als een eenig man tot behoudenis van dien

Tempel t'famen geloopen , en hun lijf en goed in de waagfchaal geftel^

had-

{£) Ihid. f.iiCu Vtd. Niceph. Hifi. Eccl. Uh, i o. c. 2 5 . Tom. (h) ASl.^-
^"^^

Cl
l
Tom. 7 .

col. 1 09 . ^ 4. col. 2 6^, er exmde mt. Baftl. Eptjl. 2 o < . (t) T ^'

Ad Ann, ^f?:.
()^) Sox.om. lih. 5. c.^.p. 55^8.

r j
>
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gepleegde forg en voorn^tu^feyc wTerd e^^ï "^ tegenftaande die

den, fo Juhanus eyndel.jk niet hadgocdgevondenTm„ '^".^ewor-
fchap te ftraffen. De Stadhonder gaf wel dTr h, f'""'" ''^"'"S-
ten gedaan had dat liet getal der HeXèn ^ ^°'gensde Wet
eenonbefcheydcn wreedhey?fo„dr~fc 00^^ ^"
nigte aan te vallen; maar de Kevèr^ifh.m V:.r

^ .Sloten me-V aan gelegen, dM een nld^T^l^c ,1
tot antwoord, IVat ^^as

holpen? Verbolgens onthoorhy i^y'Itl^l T '''é

T

Voor-regten benam, en CefareL tor / ' '^'f
"ï^ne ftfdsdca.d,

naar cJfar, mqt welke fe federt dl ,,!f
''"^ ""^^'^f

'^l'
^^^^ "'^'n

misgunnende, haar weder f^af 11 a ^ C/«a</«/ benaamd was,
den Vorft van dat llad 1^ l'dl1'7'-

T/""^^''^'^' n:^rMafoch\
beroofde de fchatten en inknmft i'JV",^'==^^^ veranderd is. Hy
ftad,dwongdeOpfi "terXr tó buyten de
deicken e^belaftVh^ndrïE^?^^^
Engelfche rekening) tien-duyfend aationderd'' non ^ ("^ onfe
«•sLandsfchat-kift tebrengen. Defekelifken^i^/

'^"''^^ "Vttel
fter-rol paflceren

, om als foldaten Sr 'Z ^^'^^^^^^^
Chri».

icftap, 't welk de moeijeliikfte o::i::a-%''"°^"°gd van dat land^ aen aldaar,

was) te dienen, het geraeene volk
, nev"Srfrl ^"i^'-'^^^mn

ftelde hy onder hoofdfchatting, èn L d' n

ben om laatft geftraft , en hv 7 ' ^
, ^^'^S

'^^ fo"den heb-'Joorde

?ege.pralend flaet owJJr^^A ^ --"g-komft uyc Perfien tot een '"f
fi^"'gheyt

quaml^^f^efaïl-lk ? " ^ ^e Goddel.jke voor"
na ioieen gew iSdSdomn' *^"°Tf"

'"elf' niet lang

'J,°Pgèhaald te worden- Vlt^l H orr'^^ befchrijft, weerdig «"

^j^"'^^-a„rndtva?r:k' rr„""'
^" ^"'/^ wEfTi^^bt'

^^^^.^«nag deed S weynigtyds wederkcerende, oufen

•^.g»»» -aat veX>S"n 1' -f,
fn^g^^^^gt. 'dfe hem ver!h^n te nouden , doordien fulks rugtbaar te maken van
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een gevaarlijk gevolg foude konnen zijn. Maar mijn Schrijver beneem^

die geheele vertelling hare geloofwaardigheyt ^ wanneer hy dat feydgc-

fchicd te zijn, ten tijde als Bafilms Biflchop was van Cefareén, daar

hydog te dier tijd geen Biflchop aldaar (^twelk hy nietdanfevenjarenna

Julianus dood wierd ) geweeft is.

TwEEDEAf DEELING.

Van fijn aanvaerden der Heylige Orders tot fijn t'huyskomft

uyt de woeftijne van Pontiis toe.

INHOUD.
Bafilius komt in Kerkelijke bedieningen. Eiifebius word gekoren tot

Bijfchop van Cefareën j waar uyt groote moeyte en onluft ontftond'

Eufebius doet Bafilius moeyte aan, dog word door de CMonikken 'van

Cefareën verdedigd. Hy wijkt naar Neo-Cefareën , en van daaf

naar de woeftyn. ^e aangenaamheyt van de plaats daar hy fig of'

hield. Nazianzeniis en andere komen aldaar by hem. Hun eenfa^^

leven y en Godvrugtige oeffeningen. Wetten en Orders daar toe g^'

maakt van Bafilius. Defielfs Verdedig-fchrtft aan de Gemeynte van

Cefareën over fijn vertrek , omfigzelven van het geen hemboosaaf*

dig wierd na-gegeven^ te fuyveren , en hen in het regtfinnig Geloof

verfterken. Hy Jleld Godvrugtige gefelfchappen in van O^annen
Vrouwen, ^eftelfs oordeel word gevraagd over H geen in de Synode

te Lampfacus fiude verhandeld worden. Kennelijke veynfing van E^'

ftathius, en andere van de Half-Ariaanfche É-^Macedoniaanfche/^^'

tyen. Verfoening geJogt tuffchen Eu ftathius en Bafilius. ^DeJ^elfi

fhuyskomft ernjiig verjogt , en waarom. Verdrag getroffen door toe*

doen van Nazianzenus.

Biïïiius I. Nderwijlen vervolgde de H. BafiUm fijne ftudiën, en quan»

word f \ op een behoorlijke en ordentlijke wijfe tot den dienft def

oXnfen ^^-^ Kerke: want zijnde een tijd lang Voor-lefer geweeft

vervolgens de Kerk van Cxfareën , wierd hy van Meietim , Biflchop van Antiö'
Ouderling,

^j^-gj^ ^ Diaken, en daar na, door fijn eygen Biflchop^ Ouderling (^)

Hy was op gemaakt. Het moet niet vergeten worden , dat hy , nog Diaken zij^'

de Synode de, tcgcnwoordig geweeft is(^"3 in de Synode van Couftantinopel^^f"^

{^^^^'^^j'^^';- gehouden in het eynde des jaars CCCLIX, daar hy ten dienfte v^^^

* van Bafilius y
Biflthop van Ancyra, het hoofd van de Homoioufia^iï^'

fche party tegen de fe<3:e der Anomoiarien of Heteroufianen , en , ho^'

- wel hy de partyen in veerdigheyt en welfprekendheyt te boven gii^?'

uyt een aangeboorene fchaamte en wantrouwen fijnes felfs weygerde

't openbaar te fintwiften. Te rug gekomen zijnde ^ woonde hy re Os'

fareën, en verkeerde meeft met fodanige godvrugtige Mannen, die dö

wereld afgeftorven , en een nauwgefet en afgefonderd leven aangenomei'

Verkeerd hadden. OndertuflTchen raakte de Bifix:hops-plaats van {d^ Cefareeii

metGcd- open ^ waar door elk een in verlangen was, wie tot dat Aarts-Bisdoni

>

Liclenf dat fo aanficulijk was, ftond bevorderd te worden j felfs raakte de g^^

heele ftad, door drift en onbefonnen yver des volks, in een eroote bev^^'

{a) Nazjanz..Orat. zo. p.'^-;6. (h) Socr.lib. ^.c.i6.p.i^z. (c) Phtloji.lik^'^'^^*

(,d) N.az.ianz..Orat.i^,in ftm.fütr.f.i^oZ.Cr's,
,



I^AroEEr.. D E N H. B A S I L I U S, ,^t

^n?arSp'SSL""^"R!li P-^y''^'-PP- -o^de
.
hun oogE„..„,

SolmïüIm.fZ'.'^'l aanlfenindieftad, een feeruvrugng nian^ dog een leek, en noffoHP-edonnr Au^nf.r u v ^<^hop van
'^egen betuyed wierd door hiiln ^

^"S^tioopt
,
dicn fy, hoewel er cefareën.

ten ^U^r.J^
wicra, aoor liiUp van de wagt naar de kerk brap- hoewel hy

Sn l
nabuunge BifTchoppen tofhet kiefen van een

11'"°^""^^-
icnop vergaderd waren, die fv vcrfoeten ri^ in^i^Lf i

fi^- doopt was.

te beveftigen. De goede Vaders, fiendc dat d e ftorm nu-r ^ ff °P
pan, ten ware fy hun verfoek >nwüligden, doop en he^ J r

'
T'^^'^'-hem

,

na hem alvorens beveiligd te hebbic, op dSrchoon^^^maar begonden, fo dra fy vryheyt warcW h« S^^^^^^

3:r''^'/"
"-^ft'ging 4ten order ;:fc1^eren^tTer.ë'weid afgeparft was, uytgenomen Grezorim vader van

BilTchop van Nazianzen, een klevn^l^V^^A ^ p ff'^^"'^'
ve voorfprak, en door all^ m.dS nnoaH r !?

^le defel-

was te hatelijker, doordien rn.^ M ^^''T'
het af-breken van den HevH^n^h ^ ""^ '^'^ '^^^^^^r
niet weyn,g fpcec een cSen A ? ITS'^ '^"^'•'"^ ^et

hemniet^aar Vn finVTs „^^^^^^^ ''''^ """"^ die

ficn verkiefen ^ De L^ndvontr 5^" "^^''i^^" V^* «n dnft te

wrok tegen £«y?tó.J:"ol7aftllt ^Tcn
""^^

ke bed ,egen hem gUa^rhirn^^^'^de^rLXe^nttr''^- '^^^^^^^^^^^
des Keyfers misnoegen waar, en fchreef in dellelf. L^t,^ ^^"^ ^^"<lteii»'<-

gelegene BilTchoppen, hen met bedrevlin^ k i. Z''"' naaft-

en l faak tegen Z/eLs üyTte f-,nHbnef aan Gregorius, den ouden en b^H ^^^r^S-Ir^'^''^ 1"?'?^ een Van Gre-
<iie hem met weynia woorden

"^^"^^^g^^" ^^^^chop van Nazianzen, g-rius

..faken van dJnatC^^fh^ef VoTo^iT""'^^
"Dat fy^'t^r-

^faak w.erd tegen gegaan, wanneer ipm?ƒ T°'P^" diens woord,

..hen wettelijk^ en%^olgens orTer
' Z " J^^i^fi^g. die van

«dat m andere faken h?n kra^t en 1 uf ' P^"^^^"*
«maar dat niemand hen konn" u i

^ "^""de worden aangedaan,
,.fch.ed was, te handhaven ^ ^'"^ ^" behoorlijk ge^
..gemaakt worden dat Z.' r^"^ WetWde
LandvoogdXewef miTnn.a'?

^" 7f"
""^'^ De

wonderde fig e °teroveTr ^ "ypoftigen antwoord, ver-
yelke fo veil fytwerkte da I^T "^'"«kmoedigheyt van dien man,

d-jfaak niet mJer gedaa^ Jierd
^"'^«^^de, en i„

;r'^^d heTVtryrRe'rvoIk:,::;]:r ''"^^f" ^-ï^^" ^^^cda'ren, egterE„r*-.

Kerk niet ot '
n ^ ^?r^''" "^f ^^^^ ^^^^en en orders van de''^^-^'

grooten naam ^u^'^r
^'"'^ ^^^t een man, die van een

en invloed, een T ^7^'*^\P^^U^^^ van leven was, en die door fijn gefag
^en waren J verfetten werwaards hy wilde: daar-en-bo^

^^cifer vin o'/'-!^
^^"'^^ Wefterfche BifTchoppen ( w^arfchiinliik

t'^ het met d ' ^" ^^{/^/^/W van Vercellen ) te Cefareën Barr
*^ielden. Oo?\^'^f^ T?-^^^

"'"^^ regtfinnigheyt mceft yverden '-oidtoor-
itond Ba/ï/ms niet alleen: want de Monikken van Ce-^fSönT
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farea j over welke hy het opligt en 't beftier had , vattcden de faak van

hun Meefter op^en fiende, dat ii,V(/t'/^i//j- onredelijk in fijn voorgeven, en

ftijf-hoofdig in fijne voornemens was, onttrokken fig alle gemcenfchap

met hem 5 en bewogen een groot gedeelte n iet alleen van het gemeen e volk,

maar felfs ook van de Overigheyt insgelijks te doen. Dus was'er niet

anders als een grooten barft te verwagten : weshalven Bajïlins , niet we-

tende hoe fig in die verdeeldheyt te dragen , raadfaamft vond ,
uyt ge-

iiy wijkt negentheyt tot den vreede der Kerke, immers voor die tijd naar de woe-

Tcdnf^**
ftijne te wijken ^ (waar toe hem fijn natuurlijke neyging niet wcynig

aanfette) om de eenfaamheyt van een afgefonderd leven te foeken, al-

waar hy fig verfekerde(^) fiilke gelukkige aanleydingen tot godfahgheyt

en goddelijke betragtingen te fiillen vinden, en fiilke voordeelen oni<J^

^^J^hcyt.""
wereld te overwinnen, en de fonden en ongeregelde begeerlijkheden on-

der te brengen , te fiillen genieten , als hem in het gewoel en drang der

menfchen waarfi:hijnlijk nooit fouden voorkomen.
Eerftnaar £>£ eerfl:e plaats, werwaards hy fig keerde , \vas(/j) Neo-Cefa-

rcën, rcën j de hoofd-fliad van Pontus', de plaats van fijn eerfte opvoeding >

alwaar hy veele bekenden vond , het gelelfchap van veele treffelijke Man-

nen genoot , en , gemerkt hy defelve bequaam vond om een opgetrok-

ken, aandagtig, en godvrugtig leven teleydcn, als zijnde gelegen in

het cenfaamrte en allerwoefi:e gedeelte van dat geheele Landfirhap , een ge-

ruymen tijd bleef woonen: maar ten laatfl:en de moeijclijkheden cn be-

letfelen der gefelfi:happen wars zijnde , vertrok hy van daar naar de digt

bygelegene Woefl:ijn, alwaar hy fijn verblijf naiii in dcflelfs bergagtig-

naarde"
gcdeelte (i) , niet verre van den oever der vermaarde rivier Iri^'

woeftijn, die haren oorfprongk hebbende uyt de bergen van Armenien, door h^^

en^'tge- midden van Pontus vloeyd^ en in de Pontifche zee uytloopt. "Hi^^

koos hy een plaats uyt, die van natuure tot een eenfaam verblijf,

Welk bc. tot goede overdenkingen feer bequaam fcheen. Het was een hoog g^'

woSr" bergte, bedekt met een welbewaflen en donkeragtig Bofch , en aan de

Noordfijdc bewaterd met koele en heldere bronnen, die daar haren oor-

fprongk hadden. Aan den voet van defen berg was een vrugtbare vlak-

te ^ wiens aangename groente en wasdom ten grooten deele afhing van

de volle beeken, die van het naafte gebergte het felve bevogtigden, en

die met allerley foort van aangename boomen bewaffen , en voorde win'

den door de verdere boffchagien bevrijd was. De natuur had defe valley

gemaakt als tot een half eyland , en aan alle kanten als met bolwerken
verfterkt: twee fijden defielfs waren veylig door diepe en ontoeganke-
lijke laagtensi aan de derde was de rivier, die van een fi:eylteaffl:orfen-

de, de valley voor een muur vcrftrekte ^ aande vierde fijde was een fcher-

pe en kale rots, die aan de valley vaft zijnde, alle toegangen van die

kant affneed: daar v/as maar cene weg tot die vlakte, die e^nerdoorde
geenc, die daar in konden woonen, ligtclijk konde befct worden. Ba-

films nu maakte fijn Cel op 't allcrhoogfl:e defes bergs ^ van waar hy ge-

makkelijk en vermakelijk fien konde de gemelde valley, en de naaftg^"

legene rivier, die met haar fnellen ftroom tegen de rotfen fi:euytende>

het oog en oor feer aangenaam was. Hier ontbraken ook geene andere

verluftigingen voor iemand die een eerlijk vermaak fogt : want ge^iJ^

de rivier een overvloed van treffelijke viflchen uytleverde, fo vervulde

het gefang der vogelen , dat hun de natuur geleerd had , in de Boffchen

de oorcn met een aangenaam geluyd ^ en het oog wierd verrukt metbei^

ge-

C?) nd. Bafil. Epifi. 75>.p. 140. (h) Ibid. Epifl. 6^. p. 98. (O Ibid, Eptfl. i^-f-
5^'

Epifl. 79- H I . C. Nyjf, dc vit, Macrin.p. 182.
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maakte, was harl eeXnih^vr J f '^'^ ^'-^^'"^ ^^ngenaamft

^are ,emand by geval dcrwaards fijn /agt^ve^volede
'

op vermeiende heeften. Wolven Leeuwen r
"'«^

d«rn,eO op Harten S , w irGeW:» —
fame en onfchadelijke fchepfelen. ^ ^^^^^

- ^" ^'«gelijke vreed-
IV. De Vroome Man was ongemeen voldaan don,- h.f , —

defe eenfame plaats, fo dat aan iijn geluk niets ontbrïk
^'^^f^"?."

'

fchap van fijnen waarden Vriend Nazi^L,,»! A ,

' gefel- N..

brieven verfigt by hem over te ko^^n"^ f^T^ZTl'^''^^^''^'^hy fijn geliikk e eyland, geliik Vr \T^t
""«ven befchreef

c.erl,jk,'en ftelle hL vóofoi' aïe dronkn fr'"
^P'^'H^^' vry

den, en de groote aanleydmgen^van die „1 'k^. F ^^™,^kel,jkhe-

verdenkingen
•, waar cd hem

^^^^ godvrugtigheyt en o-
fprekentheyt ntwoorddc en1tn.n"^^''f

f'^herpfinm^e wel.
en te laccl/en verdraavde TJèi 2 f^''^'"

^"'^ °n' '^J^kkcn
faken

,
daar hy mede Vas belemmerd l T'^"" ''-""^ '^J"^ banden van Dicd„.

na^ hemtoe/DusquamL'St^ïll^:^^^^^^^^^^ «apte hy^-
;

ftudien en manier van leven defelveweg uvrftmo^H ^'"^^^'"S^"'
fchap van den een en den ander, gelükV/Óna°n^^'" ' ^«g^Meblijd-
men. Maar hoewel fy fo gemeenfaam .,

"'^^^^'^^'^eren, te fa-
woonde elk in fijn ey|en cfu eeWkTl^ rup',"^'^'' ' egtet
br.ef aan ^'«Mi^tófr/), een^ifdelnd

'^^ NazianJZ
plaats. Bafilms^éA{d^^p'^nZ^^^^„f^^^
andere derwaards', d.e, o^m heTgewoe^^^^^^^^^
ontvheden

.
fij„ voorbeeld navoldln en fi^f^I

^^'^^^ te

ae als hy m Egypten en Paleftina revfH^^
J^m^us had, ten tij-

op de nauwgefetheyt en goede oder^nf.' "''^^T?'
vermaak gelet (j)

fenaars aldaar onderhondfn wlrd 'n vn/'"
^onik^^r. en Kliy:

komen zijnde, inseeliiks inr^
voorgenomen defelve

, t'huys ee-
gekomen,^ % gevl^fby^ fo^^^^^^

gevolgd ijk had hy, t'otCe/arel,
genegen warel,: maa? belnd^f Cete '''.^k

' ^l^f ^onikken-leven
lijn voornemen in een plf^s Zd.? 1

^^"o^^né^. moeten verlaten,
?e hervatten. Wanneertr nu vtf '°u

^''^^ener en bequamer was
« verfcheyden maa^h^ppy™ SedT t^^^^^^^^^" fingen van Pfalmen

, vLige geb^^^^ a
•'^'^«^den hun tijd in

^«.lefenen uytleggen van drHevfetk'
^ overdenkingen,

teTV^"J°'^''igheyt en at'fee eïS^'r geduurige^oef!

•^l'P en raad van^°I.
^^^'""'^ ^°^<^en, ontwierp hy, met

n'kken-en van deZ \7T"/ ' '^S"'^" en orders , diein da Mo. L'^*?
^"^den, enXlde d -

Z'^^'i""'^'''''
moeten onderhouden b^?.«-iteme die als vafte wetten en voorfchriften , tot voordeel fn """S"-
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wel van dc nakomelingen als van die eeuw in 't gefchrift (o). Eenigö

derfelvenhad hy reeds afgefchetft, wanneer hyin de Woeftijne eerft ge-

komen was, gelijk blijkt uyt fijnen brief (p) ^LanNazianzemis over die

ftofFe, waar m hy de voordeden en ongemakken van een burgerlijk

of gefellig, of afgefondert leven nauwkeurig tegen malkandcrcn op-

weegd 5 en veele treffelijke beftieringen ontrent fuik eenfaam en a/cetijch

Na welke (oeffencnd) leven opfteld. Defe zijn de eerfte regels die tot goede oi^.

ordeTsna*^
ondcr de Monikken te onderhouden in de Oofterfche landen Z}]^

derhand gc- voorgefchreven en vaft gefteld, en uyt welke de verfcheyden regels van

maakt zijn. ^Ue religieufe Orders , die naderhand de Kerk hebben overloopen >

gefproten zijn.

Die van Ce- V. De H. Bafiltus had nu de tijd, om aaflem te fcheppen, rondom

fareënvcr- te fien , en aan fijne vrienden te Cefareën te denken. Defe waren feer

tMfuys^^" gevoelig over fijn vertrek, en hadden hem ernftig verfogt weder tekée-

komfte. ren : maar hy fond hen , in plaats van felfs te komen ^ een Verdedig-

wooJddaar^^^^^ (^); „waar in hy fijn vertrek verfchoonde, (gemerkt die manier
woor aa^'^^^^j^

leven niet alleen met fijn inborft over-een quam, maar ten hoog-

ften tot voortfetting van godfaligheyt cn overdenkingen dienftig was)

„ hen verfogt voor een tijd geduld te hebben ^ en waarfchouwde om H
jjVoor de verleyders en bedriegers te wagten, ten cynde defelve niet be*

„dekrelijk, gelijk de Schaap-herders der Philiftijnen, hunne putten nro-

„ gen floppen , en het fuyver en regtfinnig Geloofonder hen bemodderen efl

3, onklaar maken. En gemerkt het leerftuk van de Heylige Drie-een igheyt

53 meeft wierd tegen gegaan , vervuld hy het groote gedeelte van die ver-

33 antwoording met het beweeren van de Godheyt des Soons Gods, en

jjbyfonder met het bewijfen van de Godheyt des H. Geeftes. Maar d^

goede Man, hoewel hy nergens meer dan naar een geruft en ftil leven V^ï*-

langde, bevond, dat hy dat felfs in de eenfaamheyt vande wóeftijnni^^

vinden konde : hy was wel geweken uyt Cefareën , om twiften en te-

genftand te ontwijken, maar hier quam hem quelling en onruft van f^'

by overvallen. CMufomus Biflchop van Neo-Cefareèn , onlangs over-

leden zijnde j was het volk ongemeen begeerig, om Êafilïns in defftïp

Sabellianen plaats te mogeu hebben : maar die van de Sabelliaanfche kettery in

SfSc o^"^
ftad , wetende hoe veePer hun faak aan gelegen was , fuiken yverig^^een a op. ^^i^.^^^^^ j^gj. regtfinnig Gcloof uyt te fluyten, ftelden fig' niet dl^j^

Waarom, j^^gt tegen het verkiefen van hem , en bragten , om hem by het V^lK

een krak te geven, allerley hatelijke faken tegen hem in, Sy gaven vóor^

dat hy nieuwigheden in den Godsdienft had ingevoerd dat hy het M^'
nikkeleven, en een nieuwe manier van het fingen der Pfalmen in de Ker^

verfonnen hadj dat hy een hoveerdig cn een eerfugtig menfch was,
fig onbefchaamdelijk op den Biffchoplijken ftoel van Neo-Céfareën f<^g^

in te dringen j en dat hy het Geloof hunner Voor-vaderen had verlaten

,

en byfonder van de leering des grooten Gregorius ^ de eerfte Biflchop

en grondlegger van hun Kerk , was afgeweken j in tegendeel roem-

den fy het felve Geloof van den H. Gregorius behouden te heb-

Hyvcrant- ben. BafUiHS dit gehoord hebbende, maakte fig aanftonds tot fijns felf^

loTel? verdediging gereed
i niet om eenig belangvoor hemfelven, maar onlTijt^

brief. eer en goeden naam niet te laten bekladden. Tot dien eyrtde fchreefhy

ecrft aan het Ouderlingfchap , en daar na aan de gèheéle Clergievano^

o9^))(r»K i(rw4)^o'v»^É Uem in Bafil. OrdU 20. p. 358. (ü) Bafil. Epifi. i-p- 4^'



lldrT'"-
^ ^ ^ H. B A S I L I U S.

ken fiin V'?F ^^""'y' '^^ '^'^^""g '^''S^"^' diedoor boofeftree-

valfc i i^^^T,"''"' P°°S^."" « ondermijnen, waarfchouwde teeendevalfci^ leerftakken, en boofe voornemens der Sabelliaanfèr Lelaars«mbyfonderop'tgeen, daar hy mede bet>gd wierd
, antwoordde DaJ

7Z !r°'" ''."i
Monikken leven, waar in de men«fchen de wereld, en alle bekommernmbn en belangens van de tiWehf". ke dmgen verfakende, Hg nader overgaven tot de pligten van

"IP'r:: ^hande e^tt
r ^'>1 1" fijn legert aanfae Ooi"

"Z '^I-Z-^j'^^ ' . '^I"
^^--ft^" ft'gt" van fuiken leven niet

, alfodatr^s
i^hv en

n*^7''"/S^P''"' P»'eft"'"nelders, van Mannen by ^^*..ke hy en fijne broederen maar kinderen waren. Hy konde ni^t betó
"en nnrhn.H

hun tijd beter konden beitelden, als met valen

r/tetS als me „aï T''":;' '"/"/S Weedingi vo^edfelll

om tflaan en nl^ft^
lof-fangen en gebelen mét God

::fodd^fdg;niert?K^^^^
.de nieuwe ^manier van P&lmen te Lgï diel befS;^^^^^ x'.l.^hebben ingevoerd, die is niet andersll^t geen reeds

" t^l ^^'«^

„dee ten der Chriften Kerk plaats heeft, fn beftaat hl^n ^
"

=,volk, voorden dag opftaande, in de Kerk komt 1 1, .
''/^

>,bel,jdenis van fonlen tot God doet , waar on^'.n K " fr¥"" ^"
„fingen, in welke Heylige oeffe^nl heTlI^ F"'™^"
,,kanderen beantwoord^ De vSnlJrL '.

tween gedeeld mal-

„gen hem, 'twelk tot het aankomend! } I
..êefamentlijk een BolpËlmlTen", e^d^n'^^wS"'.""""^^^
..fijne fonden betuygd. Is dit nu een mij f r

''y'°"''« berouw van
i,berchuldigen alle vrome en IdfalTJl If*'^'

^° ^o^tm^r, daar mede
«PaleftinafArabienTphenicS sf- ^^P''"' '^ï'"^"' Thebaïs,
..BilTchoppelijken ftöeIfouTl,ft^T",V^" Dathynaarden
„feervalsenongegS

vöo^^^^^^
was.y?V. ^Ln, een

» de in te brengen dan fiin a?/ ' T"" '"^f" ''«''oef.

.;name Mannen van h„n 1^ veele jaren herwaards
, wanneer voor-

. bediening onder hen h?dH V°'
^efonden, hem een aanfienlijke

•.beweegredenen en veelv H
°"^ aanbieden, en daar toe door veele

»^8ter|eelEa hTdtiÏÏ
«ken, dat ik

wmcniuyiteren. tnhoe, /«^/f/™, kondgyden-
••?«n my müot I^frZn"h° T.l^^^'f'^'^

die aanbieding hebafgefla-

'-latfien^de h„ Sln Lr r.'^'"'^'
«<^""g«? E^" ten

"Sabellianerilnr i" T i g"'""'' ^" regtfinnig wasf en daar de
••?"den"H £^17"^"^'^'="^ voorgelendd; autho &y
>.byfondere uSE;' ''r^'°rl?f''''"'"^ "^""^ten van eeni|e

-na-gaven fcll'f'^'T k^,"'
'f'^^ft^"^ «'aar uyt het geen fyhem

n...!?. ."-"een te vo een. belrenH^ Vi„ ^,,f„:„»i—j''_ ,
',

""a-gaven fel «"„T T '^"""en, waar uyt het geen
'.ftuk te hebben

"
""^^u' t dat niet bedagteUjkab eeA leer-

»fijn difpC So'''^t'
"^^^'^^^ ontvallen te ziinindenyvervan

.>de woorden
''«n Heyden z^lUrms. om welken te overwinnen hy

>. gelet , maar dl "jf
"'!;t«"rig met gefift , of op mindere faken fo net niet

hy in diefelve
''^'^ = CHier van was het, dat

^«d, die il
'^"'^nKring insgelijks veele andere fpreekwijfen gebruykt

^"^de kondenlt'r !.'^^' gemeend, egter van verkeerde menfchen tennaen geduydet worden, maar ondertuflchefl Wel verklaard zijn-
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de gefond en onberifpelijk waren ; en feker in de fchriften van dien

grooten Man doet fig allefins genoeg op , dat hy aan het geen hem

wierd na-gegeven , niet vaft was.) „dog errinnerde hen te gelij^^»

5, dat de Sabelliaanfche kettery te voren door de kragt van de leer ,
die

„ hy onder hen gepredikt had , de mond geftopt was. Welk hy alles

„ befloot met een ernftige vermaning om fig te wagten voor het inkruy-

„ pen van fulke, die wel met een fchoonen fchijn waren verguld ,
maar

„ het doodelijkfte vergif in hunnen boefem hadden.

quam"vcci-
n^octen on^" egter niet verbeelden , dat defe voortrefFelijk<ï

tijdsuytdeMan nooit buyten fijn Celle quam, neen , fijne godvrugtigheyt was

^^^'^"g werkfamer en ftrekte fig verder uyt^ want hy quam meermaals (j")

dikcn/ fijn eenfaamheyt in de Provincie, predikte in fl:eden en dorpen, benai»

Wcikhy ^^P^ yverige en hertelijke redenen de menfchen hunne onwetendheyt

metgroote CU dommigheyt , en ontftak in hunne koude en bevrofen herten een le-

vrugtdecd.yg^^lgg genegentheyt tot den Godsdienft, fo dat alom vergaderingen

van mannen en vrouwen wierden aangefteldj die henfelven tot gebeden j

Pfalmen , en geduurige devotie overgaven , en Gaft-huyfen , die fe met

genoegfaam onderhoud verforgden, opregtedeuj met een woorcl?

geheele land fcheen een andere gedaante te krijgen. Dus was de H-B^'
fdius in fi.ilke en diergelijke oeffeningen befig, wanneer een Synode bc-

fchrcven wierd te Lampfacus, een ftad aan den Hellefpont, of Griek'

Hyword fche Zee, digt aan den mond van dePropontis. Euftathius ^ Bilfchop

iraag^van Scbafta (f) , ncvens eenige andere derwaards reyfende ,
quamen

dienaarde Eufinoa, alWaar fy Bafil'ms ontboden, en met hem fpraken (want

feyfdentot^'^ g^^" reden, om met Baronius\y\ te feggen, dat fy hem fouden ver-

Laropfa- fogt hebben met hen naar die Synode te gaan) over verfcheyden fal^^^

cus. gg^^ig^^ oordeel over defelve, als zijnde in de toenfweven-

de verfchillen ongemeen bedreven ^ in gefchrift mede namen. De Sj'

wicdaar node wierd voornamelijk (indien niet geheel) beftierd door de SenJi'

hetbcwind of halve Arianen, en Macedonianen (at) , {yioz-^dSozomemsly]^^^
misflag defelve feyd regtfinnig geweeft te zijn) , en veroordeelde "de A-

riaanfchc Synode van Ariminen, die door Eudoxius en fijnen aanhang

Bcüuytal- in de Vergadering te Conftantinopelen , niet lang voor de dood van

Conftantius was goed gekeurd , en beveiligden die, welke in het Con-

cilie van Antiochien was aangenomen , ( waar in de mcde-wefenthey^
des Soons nog voor, nog tegen gefproken was) en in de Synode van Se-

leiKien onlangs te voren goed gekeurd. Defe Synode wierd , na t\V^^

maanden geduurd te hebben, geëyndigd, den Keyfer kreeg verflag V^^

Euftathius
geen aldaar verhandeld was, en goS. Euftathius van Seballen^ Syl'^^'

enandcre van Tarfcu , en van Caftabila laft, om naar de BifTchoP'

refweften.P^"
vau het Wcften te reyfen, die, fo dra de oorlog het toeliet ,

2^^^'

felven op reys begaven. Te Romen komende^ gaven fy zich voor

Sriomfn^^^^^"^^" ^^g^^'""^g^e"yverige Voorftanders van het Niceens Gelokt

voorge- nyt, betuygende in hun fchrift, aan Lïberius overgeleverd (2;) , P^M^
heel regt- yan hcrtcn omhelfden en ftaande hielden het regtfinnig Geloof, dat

het Heylige Synode van Nicea was opgefteld, met het woord ^V^^'-^"".:

een-weefig, dat daar godvrugtig tegen de verkeerde leer van Arius^^^
ingevoegd ; dat fy dat geloof altijd hadden gehad , en altijd houden
den; dat fy veroordeelden Arius en fijne godloofe gevoelens, met aU^

die hem aanhingen en navolgden, en alle feSen tegen het Heylig, ^Ig^'

O) Uh. z. c. 9./?. 248. (O Baftl. Epifi. 79. p. 141. (v) Ad anm'i,6^.p'
(x) Socr. lib. 4. r. 4. 2

1 3 / ^ 1 2. 2 1 9. (7 ) S9Z.om, Itb. 6, c. 7. P,
6^^-^'"'

f.
CTjo. O-C, (^) Ext, ap. Socr. M.p. 220.

finnigen

uyt.
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Sal''!f''""'l^'!?"^^?"
Nkea aanlopende, en wel byfonder de

een fff
' f "l

van Ariniinum was toegeftemd; daar fy

hadden J f A 7^^" ' "^^^ den naam van die hen"••dden afgefonden, met betuyging fulks onbedwongen en door êwpn

viy-Diie\''en mede. Van Romen reyfden fv naar Sicilién c
node, die daar vergaderd was, doJr defelv^e konfttn .Jn Snfinldrogen w:erd, die hen msgeUjks brieven van gemeenfchap mide g!venVan daar te rug keerende, namen fylumnen weg door Illvricum.^J!,??"van de BifTchoppen, tot d.en eynde tïamen geroepen 7nsSs bTt

^
van voor chnjvmg. waar xn fy bet.,ygden ^met d'efeive ?n £ G Cfpver-ecn te ftemmen

, verkregen. Dus met brieven on <;^rn^J^ t

^^^^^}

enrmgen beladen quamen fy weder" T." oTülZlZtt %t'^tfi
T^^nTii Z ^Wadocicn, gelegen aan den voet van den bJrê""^-

vergaderd in een Synode aan welke fv h^ '^""''"u^'"'<?'"^^^

en Eufeiius, een voornaam lid , en naar alle w^l^^-h r u ""S''^"
in njn eygen Provincie was) V^^Cr fn l^c^^ A^^^^^^

hetS^S'-

brief .s n'4 voor handen, met ditÏS/t tH B^TAtVr^^^^^^^^^ ^'^
Raad of Vergadering -van Tyanen, M waarl ^vi^.A^^ r.iJ'^. . ,A . waarinhy wel met algemeene

te kennen. Maar w Vd^r vanl of •
dreti

tijd groote moeyte gedaan wkrd olT\' 'l'^'''''
^ie

goeden man weir by hem « hebben '1^' ^«^"^ e" d,en

ongemeen naar fiin wederkomen nnl a ^"^•^J*"
^efareën verlangde wa„o„.

die Kerk daar vrv feTk or^ !r„?'^^^^
van den KevferTi/^L . T ''^^^''^"«"^ aangemoedigd door de gunft
by gelegttCt^aï fi^/J^rtf" f "y^^^h^ngoedd-agt, enhadden
te doen OD c7f,rl^n

"^''/^"^ nagelaten, om hun voordeel
^'tfo hv meLenin f ^'-^'^T '.^'^'^ ^''^'^'^°P ' een goed man • maar

deel ^ behoefde de Arianen niet te leerpn i, ^ r i

wiftenm her l'"'
"'^^ f°"'''^" gedaan hebben, inii^n BaftUus , dien

"in vrypoftf'
^°°f-v<;g]en ^n verdedigen van de regtfinnige Leer niet

konnen tecren ^ ''"A'-'^'S ^'J"' ^vas te huys geweeft, en hen had
»lle kanten^nn.rr"' ^ If^^

voornaamfte reden, waarom aan
"doelde, wa. flll

'fe, ^^derkomft verlangd wierd
: maardiehierinmeeft

S^oodfa^t t^eftlp^'T'T'"' ^^r"^^^ VOO.K.ia„.e-"w: was gew«clt dc eenfaamhcyt van die woeftijn te veria- »« "'^'i''

(a\ r„.n . ^ dcfcircuvt.
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ten, om fijnen ouden vader in fijne fwakheden re dienen. By die gele-

gentheyt fprak hy
(J?^

ernftig over die faak met Eufehïus , daar hy

openhertig en vryborftig mede handelde ^ dat de man qiiaad wierd, ei'

fig van hem verongelijkt agtte, welk egter de ander met onderdanig-

heyt, dog ook met wel-voegende vrymoed igheytj beantwoordde enon^

dertullchen niet naliet , op het ernftigfte voor Bafilius te fpreeken

:

want hy bedankte hem voor de eer en agting , die hy van hem genoten

had; maar feyde met eenen 5 Niet wel te konnen verdragen ^ het ongelijk

dat hy fijnen waerden vriend Bafilius^ fijnen innigften makker in fiji^

leven en ftudiën, en dien hy meer dan alle andere menfchen beminde,

had aangedaan , en dat daarom hem te eeren , en fijnen vriend te wan-agtert

foude \vefen iemand met de eene hand te ftreelen, en hem met de ande-

re t€ flaan ; of de muiiren van het huys vercieren en ophelderen , en on-

dcrtuffchen deffelfs fundamenten weggraven: het was dan
,
/^i^^" ^>

fijne beede , Dat hy ernftig verfogt, hem te mogen worden toegeftaan»

dat Bafilius een beter plaats in fijne agting en gunft mogt hebben, en

hy maakte fig fterk voor Bafilius^ dat defelve, gelijk ten hoogften bil-

lijk was, weder gekomen zijnde, hem behoorlijk ontfag en eerbiedig"

heyt bewijfen foude. Dit voorftel begon , fo het fchijnt ^ fmakehjk

worden , fo dat Eufebius van fijne ftijffinnigheyt en ongefeggelijkhey^^

wat afweek j en fig tot een vriendelijke verfoening genegen toox^è^^y

welk hy feyde Bafilius met een brief te fullen verwirrigcn, en te gelijl^

Laat dat hem te fullen verfoeken, om in vreede t'hiiys te komen. Dit alles lieC

fcï enbe-
^^^i^nzeuus (c) aanftonds Bafilius weten , en ried hem met eenen dc-

weegdhemfe belecfdhcyt des Bififchops voor te komen ^ 't zy door een brief,

komen"
^^^'^ overkomen felfs j dog meende beft te fullen doen , indien hy

° *

eerft fchreef, en dan felfs daar op volgde, ten eynde hy, fo doende, e^^^

der mogt fchijnen te overwinnen , dan overwonnen te worden ;
daaf

hy by voegde ^ Dat de ftaat van de Kerke toen niet minder het ver-

hacften van fijn t'huys-komft vorderde, doordien'er kettery by henW^s

ingebroken , verwerring alom de overhand had , het onweer
,

gelijk

vreefen was ^ fwaarder ftond tc worden ^ en de waarheyt gevaar liep vafï

te fullen worden ontworteld; ten ware hen, fonder uytftel, een be-

quaam voorvegter tot hulp en onderftand toegefonden wierd: dat hy>

indien het hem goed dagt, gereed ftond om felfs tot hem over te ko-

men , fijne faken te helpen befchikken , en naar huys te geleyden ;
g^'

lijk hy dan ook derwaards ging («^) , en niet veel werk vond , om hefii

tot het weder-keeren te bewegen,, alfo de elendige toeftand van de Kef^^

hem feer gevoelig geraakt had , enhy wel fag, dat het hoog tijd was/ij'^

eygen belang te rug te fc:tten , en op de gemeene ruft en veyligbeyt te fiei^-

{h) Nazjmz.. Epiji. lo.p. 783. Vid. Epifl. 169. <r 70. {c) Idem.Epift. 19. p. 7^-'

(d) Vid.NazjariTi. Orat. za.p.
3 38, 3 39. C^'Mc<y^./ïi'. 1 1.^:. ig./?. 1:54

Derde A f d e e l i n g.

Bafilifisbcdn'jf fcdert fijn t'huyskomft, tot dat hy Biffchop

van Cefareën wierd.

INHOUD.
Bafilius ^joerkfaambeyt na dat hy was t^huys gekomen in het wegnem^
vm alle onlufien , en neerpge hulp aan den Bi(fcho^ , ;;/ V regeer^^
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TJeLllsers^Zr^^^^ tijde v.n een II
chamen, als%oor hunne Ëen ktl 1"̂ ^{^oor der n,enfchen lig.

n>men van den An^&StaThoJd^^^^^^
tegendeonderL

om geen B,ffchop te l^de^'^y ^^rd ^Zf^-^''
^^'^1"='

ren door toedoen en (terk aanPrUn-n t,^» M , ^ toe geko-
den vader. fVanJer ^Xt^fJ^rN^Ta"!' 't'''

onli.ftgerelen, hv deed fHn h^ft J r
,"' »gens eenige

genseen breuke|emaakt, ly genaldeSr»f "i"^","
Waser-efe.

leg, hoe hy den vyand beftE ^f^" dagelijks over- k""™?
voorfpoed,gdeed, lat hy hem eertnt'"'f ^'l^

''^ '"^'^ens fo
fins geholpen door fijn ouden makker^ "y^H^'^''*

^l'^"

^«-r gelijk NazianLms mTf^lL r
'"ï.' ^';,'6'^^«''^'^a'>n'/'<^«-

de-helpermdit groote wTrk was
'"^y'^)

fo groeten voor-vegte tót eln hulnr?'"'^'"^'^
voor «gfelven agtte.

fijnen «.ffchop drolg^hy fi|%'„"'le^eTeirtet^^
M-r onLt s,„,,a.,

komen verfoend, en om'de quade beirenL I,
^^"^ ^y, vol- "».rS«<l=f

gekomen, geen misnoegen meer inSh' ? ^f" denfelven over-
verkleyndeSy andere de^nSfdhSën d,> h"'

^^"W^dJ,
wefen waren, enfprak van denfelvefals W(l ''.^"'7''"

fen Biffchopbl
het geluk van hunne eendragt mee tódit

«Joorden Duyvel , die
de ondertuffchen wel te Ir^^nTt^lTrt^r^'^^^''' ^°g'°°n-
Wetten en regelen der Kerk fig boegen kond

"^^^^^

ontT
volgens Kerkelijke order^ te

"
u

vaerd.g om den
ontrent denfelven een onfijd.g vermLn/ ' ^" t°°nde «geen neerft.g helper Cbyfonir^,„'^^™^'"Jf^' getrouwen raads-man^
der van alles wat'er voorquam Hv w« veerdiguytvoer-
defl-elfs ouderdom, het fteunfel r 'r>Tf ' ^erfafvan
huysgefin, en beforger van al"es w.r K '^V''''"^" ^an fijn
;-el

hyopdenBiffcLppeVkln^;'^^^^ fo dat, hoi
^«geermg m fijne handen had /^ /^l

"
' •'y^gffdegeheeleKerk-

'V's regeerde Eufebius, die vf5 / ''^^'''^^ ^« v°"^' « ^''/J'-
des anderen w.jfeen voorfigtSbeS '

™'r,^'"
'"y'^^''' ^oor

de aanfienlijkfte van de Relenrtn i i
t gemeen aan gelegen «ornrme

tt^l »y -^'«ffende de ver[cSTuffchen^''^K"''y™°^'^'g'
^"

£:^^U-5:ar%--i S^^^^

t^ds was hytój rttt'öpriier^ ^ ^r'^^^s'-g^ W
afgelonderd l?v™ u °P'^^"^" ''«g^'^" voor die haarfelven tot
gaf. en 1 'nH

'''^7^"' '^'^ <^='" by mond ofgefchrift

oM°"^--^"t allePd-deri '^""f" r"
"P^^-^are gebeden

, en

iT
'^ft'=''^n

'''' P'^'^'^" van den openbaren Godsdienft g^edc
befig

.

gelegentheytop.om een
[TtJ edeï-
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Aanleydingedelmoedige milddadigheyt en godvrugtigheyt te bevvijfen. Verfcheydert

voorBafi- rampen hadden onlangs de Oofterfchs Geweften getroffen. In het jaar

Jiudadi|-°CCCLXVII viel'er een fwaren hagel, die van fuiken grootte was als

hcyttebc- gemcenc ftccnen(^z}, waar doorniet alleen veel fchade gefchiedde, maa^
wijfen,

yeeie menfchen om 't leven raakten : een oordeel van den hemel ,
ge"j!^

fommige oordeelden, gefonden, om dat de Keyfcr fo veelc godvrugtj-

doorvcr- gc Biffchoppcn , die met Eitdoxius en fijnen aanhang weygerden deel-

fcheyde genootfchap te hebben , gebannen had. In het volgende jaar waren er

rampen,
fchey^^^^^e groote water-vloeden , en vreeslijke aardbevingen, opw"

byfonder ke cen fchrikkelijken hongers-nood volgde, die wel in andere plaat-

nood!"' > voornamelijke in Cappadocien woedde. Te Cefareen

was fo grooten fchaarsheyt en dierte , als men by menfchen geheugenis

van gehoord hadj te meer, om dat het een binnenlandfche ftad zijn-

de ^ defelvefo wel geen toevoer konde krijgen als de zee-fteden.Tegrooter

was defe fwarighey t j om dat de Koorn-koopers hunne folders flooten,

(^niet tegenftaande de fwaarfte bedreygingen van God in fijn woord ?

de menichelijkheyt felfs het tegendeel leerd) van het koorn niet wiW^^^

HoefigBa-fcheyden, dan op een feer hoogen prijs. In defe droevige ongelegent-
liiius daar

j^^^^ toon^Q Bo/ilius fijne meewatigheyt. Hy hield by .de rijken met krag-
»n rofg-

^-g^ beweegredenen fo lang aan , tot dat hy eerft hunne herten , en vef-

,
volgens hunne beurfcn opende j en hebbende fig daar van mecfter gj'

maakt ^ deelde hy den hongerigcn mildelijk brood uyt. Hy deed

armen en by-na uytgehongerden , van wat rang , jaren of fexe defd^^

ivaren^ in eene plaatste famen komen, gaf elk, naar dat hyvannodefl

had, hunfpijs, diehy, en andere naar fijn voorbeeld, felfs toebereydd^»

cn hen met cygen handen toedeelde , niet ontfiende degeringftedienftcflj

daar door hy hen konde helpen. Onderwijlen onttrok hy fig niet

befte en volKomen weldadigheyt aan hen te bewijfen, byfonder fulk^-»

tot welke hem fijn ampt en bediening aldernaaft verpligtte: want
felver tijd , als hy de armen naar hunne ligchamen beforgde , droeg hy ooK

byfonder forg om hunne fielen te voeden , die hy koefterde met het

brood der Engelen-) hcmelfche en Goddelijke vermaningen, die hyh^*^

rijkelijk mede deelde. De onwetenden onderwees hy in hunne pligten'

de tragen fette hy aan tot een godvrugtig en deugdfaam leven, welk al-

les te dieper indruk in hunne fielen maakte, om dat het voortquam doOf

fuiken mildadigen hand. Ontrent die felve tijd wierd hy tot een mo^i-

jelijken dienft geroepen, om een proeve te geven van fijne ftandvaftig'

heyt voor de waarheyt: want Valens de Keyfer(f), trots op fijne laa^

fte overwinning -der Gotthen ^ nam voor , de Ariaanfche faak met geW^
voort te fetten : rot dien eynde deed hy een togt naar Propontis ^

loé^\t^y^^^^•^
Bithynia^ cn de naaftgelegcne Provinciën, ftoorende en ontrui-

rianenaiomtende alom , daar hy quam^ de kerken, en was nu reeds gekomen

fUan
Cappadocien. Voor-uyt quam Modeftus ^ de Landvoogd van Cefareén >

die fijn ccrfte werk maakte van Baflms aan te ranfen, dien hy door al-

Modeftius lerley voorflagen tot de Ariaanfche party fogt over te halen. Hybelooi-

Sar?oe<^chcm, fohy fijn voorftcl inwilligde, des Keyfers gunft, en debevor-
tcbewc- dering tot den BifFchoppelijken ftoel (waar uyt klaarlijk blijkt, dat dit

voorviel, wanneer hy nog maar Ouderling van die Kerk was
indien hy hardnekkig bleefj bedreygde hy hem, te fullen moeten afw^^'

ten de uyterfte uytwerkingenj die door een vermogend misnoegen

(^) Socr. lih.^.c. II. p. 218. HieroJuinChmt.ad am. 7^6%. Idat.F. Conf.p. 58. ^^^-^Ir
z.ian. Orat. in pUg.grand. Orat. 15. {b) Nazjanz.. Orat. 20.;>^ 540. (c) Creg. ^Jl'

lik. l. com.Eurjom.p.^'ij^^. yid,Soz.omJib.6.c,i^.p.6^7.
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5J1

onverSl-%,7H°''l'"v'^°^u''' ^o^^e man ftond tegen d« alles Dog ver-

te •^mnen til A ^'^'fV
^""^ ^"è'' en fiende op hem niet £«S-— ch^nadet.

?en OmS «^-.^"-«''^'^^0^?^ ^en^ftofl^^^^^^

fchiinW^ A
""^r^khyhet, enverbergdefig" vvaS P"^"

"chijnlijk onder voorwendfel van fiekte Maar ilfr. hv „^^r
^^«r- „,« ,„ta.

€n die van Cefareën m2 ii
fig dic faak aan te nemen , OntWcd

verktrrvaïerLZ^^^^^ « '-t fpoed.g
f--

cen treffelijk man in "rT.?!,^ f °'
"J.'^

'^^^ ^oe hy reeds

krijgcnrhfnkt tw^ifede ^.ff 'Z'".^'^''""'
'"^ l'^'" bonden

keur

hem laten weten fƒ1, dat hv herteliik vfJunlAl t ''V haddieitó

ken
.
en dat hy ^foidig oSm" '

"SeX'e'rda^f
^'^'^

dig te fien) was feer bedroefd, en maakte Ha Inft ^i F' '^^^n-

te gaan befoeken: maar onder^eênTelllX ^ . f ?i
S^'^j^'^»'» hem

gelegt om hem naar Cefareéri trlkkt t 1^^^^
nieuwen BilTchopdeboodfchaDwas IK.u '1, r ''^ ^^n een
Egter nam hy L faak van ^iTLwl^^ en keerde te rug.

overgaancJ,enftdLa?fijntrmo^^^^^^^
goeden en vaften voet te brengen - f^r^" T""' ««"dicfaak opeen»">KC.f.,
alfo hy niemand daar b^quZ t'oe kende" r" bJüus,'^^^
dekte brieven

; te meer om c \ °Penbare en be-<i«r<i.
,

fien en agting in die Geweften van HiJr r^ ^"a
"""" 8''°°'

naam hy dan ook aan dieTan CefJt ^/.('r^ ^r^*'?^"
^'^"^

<lat hem, hoewel hy reel o«d t ml^r
^ r^'''-^g^"de.G=,*„,k

was, de gemeene vrSp '
"^^^^ P^'»»" Biffchop!;)" "<i.r

ging als ilmandrdltït vetófeJ v.n R^-r*^'*
""^ ^^^^^^tt"

i.« gewiste was bvfnnHJ , % r
BiiTchop een faak van groo-

l^^nGjkheyt, oudhevt relrfinn f P'^^^"*^ door haaraan-

h^den,
nieu'e°r:„'^X%ï'f .;rk'

"^^"^•'^j"' hoo™e SenSak?
oordeelde, hef r^T^T" ''"""f ^'J"' daarom fig verpligt
oordeel en geve^lê" r^.T brief van fifn
vervulling ^anX f '^'^"^"S'^"

met twijfelde, of hen foude,tot
voorgedalen, m' Pj*^"' "^^'^ «^«^'86 en waerdige Mannen worden
*as met £^^/i:rj "^^^X

memand van allen wift, die te vergelijken

verwonderlijke ppI. Su^"''^''''"^,'
«en man van een feer goed leven en

"* ^ eeniee waf ^«Ifprekendheyt, en uyt diln hoofde by-
6 , die de fcherpfinnige en war-fugtige ketters van dien

^''l^''^V»fcr
[Ttx] tijd

14. <h) Im,r mv,m..Bfift.ii.f.7%^.
'
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tijd konde tegen gaan : dit wilde hy dat bekend mogt gemaakt worden

aan alle fo van de Kerkelijke-als Monikkcn-Order , aan alle de Regen-

ten en Raadsheeren van de ftad , ja aan het geheele ligchaam der -^e-

meynte. Hy voegde daar by , Dat, fo fy fijn voorftel ook goed keur-

den, hy gereed was, om'er fijn ftem, die hy verfekerd was op g^^^^"

gronde te fullen fteunen, by te voegen j dat hy figfelven met den geeft

by de keur wilde denken tegenwoordig te zijn , en de eerfl:e zijn ,
die

hem foude voorflaan , maar dat fy , ingevalle fy daar in ,
gelijk wel te

vooren gefchied was, door t'famen-rotten en partyfchappen ^ tot een

oproerige verkiefing wilden voortgaan > dat fy , feyde hy , dan mogfen

Dic'er ooi? doen wat hen goed dagt ^ maar hy fijn fl:em wilde vry houden, v er-

!bhopp«" volgens fchreef hy (i) ten felven eynde aan de Biflchoppen , over die

over faak vergaderd, die hy hcuflelijk berifpte^ Dat fy hem maar een los e

fchrijft, algemeen verfoek hadden laten toekomen , fonder de minde bekend^^laklng

van den tijd wanneer , of de faak waar over beraadflaagd foude worden»

niet anders dan of hun voornemen was fijn overkomd, ten eynde hun-

ne oogmerken niet mogten overdward worden , af te fnijden >
dat

de faak felfs raakte, hy wel wid, dat naar elks byfonder belangd oog-

merk en genegentheyt verfcheydene fouden worden voorgeflagen ,
ni^a

hy hen niemand fo wel konde aanprijfen als Bajilius , ter oorfaak van

fijn digtclijk leven, van fijn kragtige welfpreekendheyt , en onvergel^J'

kelijke uytmuntendheyt in alles wat deugdelijk isj en, fo'er al t^^^

hem wierd ingebragt , dat hy naar den ligchame fiek en fwak was

,

fy behoorden te gedenken, dat fy niet faten om een Vegter ,
(daaree

derk ligchaam toe van noden was) maar een BifTchop te kiefen?
^

dat God magt genoeg had, om een fieken en fwakken te verderkcn

:

het kiefen van hem, feyde hy , was hy genegen fijn dem te geven, n^^^

indien fy naar eygen infigten, en naar partydigeen fcheurfiekemenfen^^

wilden te werk gaan j hy daar aan geen deel wilde hebben, en fig V^
'

blijden foude geen hand daar in gehad te hebben,

fnfeifsder- IV. Met die voorflag egter, en met het openhertiguytboefemen v^

rcjfd? ^j"^ gcdagren ^ konde die goede oude man figfelven niet vergenoegen j

^

daarom nam hy, overwogen hebbende wat gewigt fijne tegenwoordig^^

die faak foude konnen geven, voor, felfs derwaards tereyfenf^}-

was een man van hooge jaren , en had met ondragelijke pijnen ,
f^l^^

heden en fiekten te wordelen : egter ging hy , alle de kragten van l^J

-

natuur tot fuiken goeden werk hebbende verfamcld , op reys , en

gefet of gelegd op een wagen , ('t zijn de woorden van fijn eygen fo^
j

gelijkende meer naar een dood ligchaam, dat op een dood-baar
^

word, dan naar een man, die op reys gaan foude 3 egter beliefde het^
fijnen eerlijken en driftigen yver fo verre te zegenen en te beloonen? ^.^

fijn reys niet alleen de weynige overblijffels van fijn gefondheyt

verminderde , maar hy felfs met meerder kragt en levendigheyt ?

^
Hoe hy 't hy te voren gehad had , naar huys keerde. Te Cefareën gekoi^^

*

vond hy het fo als hy gevreefd hadj allefins deedden fig partyfchapP^^^

op, d^eene tegen den anderen ^ en byfonder was'er een derke P^^^^^jie

gen Bafilins gekant: want het geheele rot der Arianen, met aileh^^^^^^

takjens en affettels ^ voornamelijk door de Gouverneurs , en groote

nen van het Hof , die een merkelijk getal van de dedelingen aan

Bafiiius fnoer gekreegen hadden, aangefet^ waren feer derk tegen Èafili^^^; .

p

VoiL}^ waarheyt egter en de opregtigheyt had de overhand, en de keurvi^^^

Bajilius , dien de Biflfchoppen plegtelijk inwyden > 't welk gefchi^

/bid.zi, ik) Naz,Unz^.Orat. 10.p.r^^-^.
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OD hlT' ^?.?.T
volgende, hoewel Baronlut hetfteld«^m»^--'

CrrVvvfr ' ^'^'P<"'othousvanMonembaJia(l^ op het jaar

rerv von^^
"

' ' ^^S-^^^^^'^Valentinianus. Sc dVal d>e war-Narian.

een h^S-; \ T' geluk door"""'een brief(«i}, betuygcnde wat een hertelijke blijdfchao het hem w« r"""". ^hem tot fuiken aanfienlyken plaats bevorderll te f.^n. bTfonderrfJken--tl d, wanneer het wijs en voorfigtig beftier van fuiken man fo h«,è nodig was, en hem verwittigde, dat hy fijn over-komft ten eerft?„^n^«verwagtenmoeft op dathy infijneagtmgnietgekrenkt,envano^^^^^^^
&amheyt en fch.el.jkheyt m het onthalen fijiier vrienden befchufdldmogt worden, maar dat hy hem wilde befoeken, fodradefchaduwvfndie nijdige en boosaardige menfchen foude verdweenen zijn, die hvmeende al fo mm te fu|en konnen ftaande blijven, als de bl nd^n enkreupelen te Jerufalem T)av,d uyt de ftad konden keeren. Egter êin^schHiftaan

hebben ^h^n, ""'r' ."^"l
'h™ «ogm»* met bereykt teb"^5^"

Srent'hïm 'dre*".1^''°",'''"'
^"^««eyelijkheyfaan, jadaarwaL' r

fogten SAniïHt hun eygen voordeel

derbrief1? A/^
te pas, eentwee-

dicde om "n T"'''^?? T^""^' defelve hem aanmoe-oigae, om, in weerwil van alle haat, nijd en tepend-anH ,

voort te gaan
,
en feyde wel verfekerd te zi^n dafhem c i"

'^^^

komen 't geen een l^.jsgeer felfs met pafteTeVXr'"^^^^^^^^

SS ofw :h:; ;drhTaT?:jd;^Td ^^BP^^^-
lijk hy de ongeli ken, hL van menfrh.n^

"'^7'* ^^'^"^ g^'"='kke.

en h<i vaft hy, als een rots fn hT™^? aangedaan, kon overwinnen,

blijven Hy wilde wel fo Ü non''''''"
^\ '

'^""'^^ ««^nde
«ad. indie„\et hem d arïan ?ntbS TLTe^T V^"van noden) te hulp komen "f^^^'

(dog de zee heeft geen water
leerdheyt e^n lijdfalheyrvorde ên^^en?"^/' ^'^^T ^ ^"

heden en lafteringen verLIen mlrf \r
'^^^"'J-

tijd overW, en wieTvallT ^^r'^'"' 1"'™ ''^ eenigen"»»-*

regten vriend ontfanl'^diftmT/"' ^T^'^t'^l °P-^='"»

Ouderlingen of ^7!.
lemmet eenen de eerfte plaats onder de

floeg fufrber/efdeint T ^.(rchop aanbood; dog Nazim^enus
lius

"eleeldehjk af
, tot genoegen fo wel van hem als van BaJI.

Vierde Afdeeling.

^''^SÏLW^'^^^^ ^-^I^et eynde vanfljnc
naerhandcling met den Keyfer Valens en den Lanavoogd

van Cefareën.

INHOUD.
fchen ^^^Sa^^

9^^^^^^* Bafilius ï£;ör^gedagvaard tfoor den Ariaan-

^ioekZ3 'r^'^f'^^'^/'^aflhoudmgaan de regtfinnïge Relme. Sme
^kmoedtgheyt word den Keyfir bekendgemaakt, he Keyfer/aat

[Tt 3] ver-
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'verbaafdover hunne aandagt in den ofenbaren Godsdienft. Sfreekt rnet

hem. Scherpe bejegening van Bafilius aan des Keyfers opfer-kok.

Arianen yvcrenom hem te doen bannen. T^c Keyjer kon de order daat

toe niet tekenen. Bafilius Jteld den Keyjer het aannemen van het regt-

Jinnig Geloofvoor , als het fekerfie middel tot herfielling van dejfelfi

Soon. T>ie dat i£:eygerd: T>e Soon fierft. Bafilius word geëerd van

fijne vyanden. Sijn voorfpraak voor de regtfinnigen tot Nicea word

door een wonder-werk bevejiigd. Eufebius Biffchop van Samofaten

l^d om het voorfpreken van het Niceens Geloof. tJy wil niet ,
dat

iemand de Overigheyt wederflaat. Hy komt ongelukkig door deAna,*

nen om. Bafilius heeft moeyeljjkheyt over het hefchermen van een W^-

duw , die tot den altaar gevlugt was. Draagt Jig daar man-moe-

dig in.

ValeBs,omI. Jfilius was nog qualijk warm op fijn ftoel, of de buy, diooö*

deArtane- wAk langs was overgcwaayd, quam weder fterker op als te voren.

Stcn°'' Valens de Keyfer quam tot voltrekking van fijn groot voor-

komt we- nemen, om het geheele Ooften Ariaans te maken, ten tweeden maal te

fMtè^*^*'
Cefareën , hebbende > gelijk te voren , den Opper-Stadhouder Modeftus

tot uytvoering fijner beveelen by hem Het fpeet hen ^ dat jS^T^/^^-^

te voren fo onbefchroomd hen had tegen-gefproken , cn byfondcr dat hy

federt , in weerwil van alle hunne pogingen en partyfchappen tegen hem op-

wordb
gemaakt , tot Biffchop verkoren was > weshalven ny , by hunne aankomft t

Modeftus ten cerften van den Stadhouder ontboden wierd, werwaards hy ook j

oncbotien. ^^^^ gelijk een gevangene naar de Vyerfchaar, maar gelijk iemand die ter

bruyloft gaat , vrolijk henen ging , alwaar de volgende redenen voorvielen.

Hunne on- Modest us. Wat reden iffer, (want hy verweerdigde hei»

dcB vS'*^
"^^^ m^m van Biflchop) dat gy u verwaandelijk onderwin^

tegen fo grooten Keyfer op tc ftellen , en dat gy u felven hardnekki-

ger toond als alle de andere? Basilius. fVat meent gy ,
mijn Heer f

van wat verwaandheyt fpreekt gy? want ik verfta u tot nog toe niet?

Modest. Ik meen uw weygeren van des Keyfers Religie aan tenemen^

daar alle andere fig onderworpen, en hem toegegeven hebben. BasH-*

*Dat kan niet beftaan met de wil en het bevel van mynen opperfien Kej/j

fer ( Veldheer ) , Ik kan ook niet bewogen worden een fchepfelaan te btd^

deny gemerkt ik felfs Gods fchepfel beti , ofaan te bidden hem die Go»

gemaakt is ,
gemerkt ik felfs bevel heb om ook der Goddelyke natutif

deelagtig te worden (b). Modest. AVat maakt gy dan van ons? Ba-

siL. Niet met a/y fO lang gy fulke dingen beveeld. Modest. M^^^
feg my, denkt gy het niet een groote eere te zijn tot ons over te ko-

men, en ons aan uwe fijde te hebben? Basil. Ik fla u toe, dat p
Gouverneurs, cn doorlugtige CMannen z^t ^ egter zyt gy geengrooter

^

nog meerder eere weerdig dan God ; het is geen kleyne eere u aan onfe

Jijde te hebben, maar in de felve rang als andere, die onder onfe forge^

opfigt fiaan: want het Qhrtjiendom moet niet worden afgemeten naar de

weerdigheyt van iemands perfoon , maar naar degefondheyt in het Geloof-

(De Stadhouder hier door gefteken wierd toornig , fprong op uyt fij^

ftoel, cn begon een fcherper taal te voeren). Modest. Wat dan?

vreeft gy voor de magtniet, met welke wy gewapend zijn? BasiI"

fVat kondgy doenl wat kan ik l^den? Modest. Iets van al 't geen

(4) Nax.ianz.. Orat. 20. ƒ?. 34^. <^ ^549. O^e, {h) Ovèt v^ricfxa r\ ir^ocv.Mvtty oiviX,°f*'^^*

fanfonare videntwr.

nog.
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"'eTLtTj£lu^ ^'i' fyniging ofdood? of

ren kanhen. niet raken, dienï^ts te Irl^'fen^UefrtTbraken defe oudejlegte en kale kleederen eTeeH Sel;JZ T"""'

f

yn rykdom ,n be/aat. Ik .rees .oor 'geen Z^^fÜ Zh '^T"^geen flaats gebonden hen. Ik boude dit land. dLM,mL' -'^

bet wyne; en ik kan denken, dat dat het miine s j^Z l
gei^orpen worden

, of om beter te rpreke» 1 aaJrT J'"""
en ik ben een reyfiger en felgrim voortm' ivi7t{t^wat konnen defiiten doen daar Zn iT,

'^".^ '''' ''ingaat,

gaan? TioefePden eerL Co^ f T, " '«^er-

%lyven. En ten uZ:!]^ tH de dZf'''"'''T''rr T^"^'^'
vriendfchap endoor een weldaad Lj ''""i

>^ 'l'e voor
der „aar God gefonden worden o^i ' '^-fffT
en ik ben ree/s voor heZ ten lrnZ ƒ

'7 "T^
l'' '^"^

'

tyd de dood heb te telJ£ tf' al eengeruymen
«nenfch srefien! die^rfn^ '^

'^^^ Ik heb mijn leven geen

noyt met een oplgtelB& g^totn anï^^'r P, '"'S'^^''
yernet ugeLideldheibe/IfZlnt^"^^^^^^^^ b in fulkenle-
derefaken byfonder toegevend, en Tanmo^A;.^ , ' ^H"
van onfe ReLe

,
verfe van onsfifZ tftkm^^^^^

ntet tegen de Hooie Ma<rten «.JZT '-' y^ verheffen, ik féa

raakt. Janfen wy alle andere dml%lf/f'Jf' Religie

h)k op hem; in fuiken gevaUe ziivuur Zl r ^"'^ "if fgen enke-

^^t'mej om het vleïfch by TkkTaf ff^u'^' '"'fi'"'
vermaak dan pyn : en daarom verwit Jhaagd, engebruykt uw uyterèTmZf\f '^/^ r ''"l

''^'^''^ »
kondoverwinnen, want ty rultZ ' '

^y^"'' ''"^ "'"^
te keuren, ja felfs „iJt^altTo '^'''''^'-"''''^^^^^

fe, drey^en. En ZfJ^ ^^ ?> '"'^
'''i''-'Men , als de-

e" de/uifl des iieXs T^'
de voordeelen

,
die gymyvoorgefield

.

Jongeis ei k ndertam IFr
"'^

'"^^1^ '
^''^ '^'^ den

fie /±r'' T.i'"^-Sreep van de cfdde'.

fyfirs vnend/hap, wanneer Trê't. nrt '"'^''"f' '^gfngvoor des
fi^des Hemels hebben kan ,mattderfnf^^^^^

en doodeliik MoDFvr W r f
'^'^ fiha-

by hfmfelle
*
fJXie^Sr ?f te vertrek- Bafi.iu.

genden daa« k r u
"^«.o^^'^ggcn wat hy wilde doen en hem des vol

%niet voe1dc-f:^fj'''":;S'"'
lï- -"^' -nen bkreygende fo hy

Jkralml goeden Man dus korteliik beantwoord
'»'"ir fietd LTY^ wederkomen

, maar de felve als ikvandaagben,
^^"^ gy gedreygd hebt^^

"""" "iet verandert
,

maar doet'

t

'^^e^t^'^t''.^^'^''''^^^''^^'^' datdenManniettevcrfettenwas,
''"8

eerbied v" oT"'^fv5''
"^'^

'^J" herteeengrooteag!
^-^/Ö/»^ vertrokken zijnde, ging hyaanftonds
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Schielijk
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Stadhouder tot den Keyfer, en deed hem verflag van 't geen hem was voorgeko-
deniceyibr men: Sire, feyde hy, wy fijn door defen eenen BïJ^chop overwonnen-,

maakt. ^^^^^ drcygementcn konnen hem ver/chrikken, geene redenen bewegen

,

en geene beloften verlokken: wy mogen iets vermogen tegen vrees-ag-
ttge en geringe fiag van menfchen, maar defen man moet met openbaar

n;.d.ir
^ worden aangetafi , of daar is geen verwagtinQ, dat hy faltoe-

doortotbe-^^'^^^- J^^^ens dit hoorcndc, had fo veel edelmoedigheyt , dat hy fig

tergedag- vcrwondcrdc over defe dapperheyt in een vyand : en hoewel hy fchaam-

E'" tens-halven fijne party niet derfde verlaten, gaf bevel alle ftrenge regts-

komt. piegingen tegen hem te ftaken felfs fogt hy bequame gelegenthcyt om by

Bafilms wel te ftaan, welk hy op defe wijs tewerkftelde; Het was nu
de tijd van Kersmis (t« ê7r/c|)«W, k\d Nazianzenus ^ of ©£o<p«W, naardc

komt?/"
^^"^"'^"g van Nicephorus) en de kerk ongemeen vol volks, alsdeKey-

Bafiiius •

f\
"iet een groot gevolg m de kerk quam daar hy over het fien van

Kerk. fuiken grooten toeloop en talrijken vergadering, de order en gepaftheyt
van den dienft, de deftigheyt en ftatelijkheyt van den Biflchop, en de

cerbiedigheyt en aandagt van de Gemeynte, en byfonder lettende op den
Vond daar yvef in hunnc gebeden, de hei-klinkende een-ftemmigheyt en aangena-

me wel-luydentheyt in het fingen hunner Pfalmen, met fchrik als door
eendonderüaggeflagen wierd^ fo dat hy als verrukt, nietwifl: ofen wat
hy fag en hoorde: en wanneer de tijd quam van het offeren {iets voor de
Kerk en Armen te geven) ginghy, volgens gebruyk, tot de Heylig^
latei, om ook het fijne (fommige [d] feggen,W waseenigfilverwerk)
te brengen, maar fiende dat het niemand aannam^ als onfeker of i^^A'
////X het foude willen ontfmgen, begon te beven, en te ftruykelen,
dat hy buyten twijfel ter aarde gevallen foude hebben, fo niet iemand
van de Clergie , naafl: by hem ftaande , hem gegrepen en over eynd gehoU-

Ti rr ^^r}^^^\ ^"^^^^ ^'i*^ "^^^^^ ^" ^-^^^ gekomen en binnen het

l>rStot
a^^'^hutfel toegelaten zijnde, trad hy in het "Diaconicon of de Gerf-ka-

hemvan mer, alwaar de goede BifFchop hem wijdloopig de Geloofs-ftukken

St; J^.^^?,^^^^^
^^'^^k de Keyfer met groote aandagt' aanhoorde, en, (ge-

iijk Nazianzenus
, die er digt by ftond , uytdrukt) aanmerkte als fa-

ken^ die hem onmiddelijk uyt den Hemel wierden toegefproken,
dat hy fig niet genoeg over de wijsheyt en Goddelijke redeneering van
dien man verwonderen kon. Onder het gevolg van den Keyfer waS

onbe. daar ook tegenwoordig eenen T>emofthenes (dien de twee Gre^orif 9

vaneener Y^" Nazianzen en van Nyfl^en aardig Nebuzaradan noemen) Hof'
Detnofthe- meeiter en Opper kok van het Hof^ die fig vermat in BaCilius

den te vallen, en hem op een onbefchofte wijfe tegen te fpreken • waar

St- l^L^ ^'^^^^P '''' gefelfchap met een lagchenden mond feyde:

woori. ^f''' ƒ
^« onwetenden en ongeletterden T>emofthenes • De M^ïi

meenende door dat feggen verongelijkt te zijn, borft inquade woorden
en drcygementen uyt: waar op hem Bafilius toeduwde/ „Het is uW

''^""'l. r-,
P'^' ^\ ^" ^^"s veerdig te maken, ey kond de

„Goddehjke waarheden niet onderfcheyden en proeven, en uwe ooren
zijn geltopt met den vuylen rook en damp van de keuken. De Key-

fer ondertufTchen was ,over 't geen hy gehoord had, voldaan, verfiapte
m fijn voornemen tegen hem opgevat, en begon van ^^/^//Wendeffetfs
party beter gevoelen te hebben als te voren.

SSI"" A "u
Ariaanfche Biflchoppen aan het Hof fulks merkende, hiel'

wo^enom ^en by den Keyfer onophoudelijk aan om Bafilius te bannen, tot dat

Wn?' ^^^^ bewogen. Dit hadden fy fo vaft^ dat de volgende nagt:

(rf) Nictt» Comm, in NazjMnx.. Orat. ZQ,
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vr.e„dên''Jf;T'"^ u'''^
"''^

^f^}"^-
^^^g^" was befteld

,
fijne

vreuede fn nlf" rT^'^^'^PP^" '
^''"^ panden alom in

defclvrhv h
'^'^^'^'^ ^'"^ onder de order: menton do„wagt dan dde ve by hem om te tekenen, maar hy konde niet een let-

«"
er fchnjven

,
alfo de pen m fijn hand verbroken wierd. Hv nooSe he^ten tweeden en vervolgens ten derden maal te doen, doJ^Slf'"-beurde het felvc, waar over hy fo verbaafd wierd, dat fiiné h^nl

beefden
, een fchrik door alle leien hem ontftelde, en hv hetmn^V

^"

genomen hebbende, in duyfend ftukken fcheiirde Van HF^^ PT
wierd, gelijk wy konnen denken, m alle hoeken gefproken EnTwhet was een groot bewijs, dat de hemel voor d.tn goeden man wldog dit was het met alleen maar God gaf ontrent die felve tiidT.oiverfcheyden andere getiiygeniffen, tot goedkeuring van hem en fijne fra#Gaiates, des Keyfers foon(0, wierd overvallen door een quaad aa?dige koorts, fo dat er geen hoop van leven overbleef. Fakns was over'f«Sde fiekte van dien jongen Vorft niet weynig bekommerd, en wierp fi^-'^''-& de^^r^n^" I^^^, 4"

^^^^^^^^ 'ir---'

'

LTVeSdrfiet^

legen met de droefheyt van haar man, maar ook door f if 'J t f

"

droomen ontfteld, waar door fy feyde verwittigd ?e zi,n
^V^'^'f

lelijke

ramp, om het ongelijk den Heylieen Biffchón ,!n i ' <^^'^

Hier op wierd befioten Bafiüus tVfntbiedt ^
fif.?^^^ ""'T^™-

ftelling'van den jongen v4ft te ver^oeÏJ ^aTr kLT'^ ''rT'''«''«ven bewuft was van den Biffchop onlanesdnnr fit „
^eyfer figfel. word

verbanning merkelijk te hebben veronSt wiSe h?f^r"'''"'met omboden hebben, maar gaf eenileS T opfijnennaamvoo,h'cm

komft te beforgen Dus auam «J^/^
aanfienlijke Mannen laftom fijn"

de Keyfer ald^s aanfSSSS^^^^^^ '^'=~-»P
agtig Geloof ,s, bid God dlf 1 l f'-J^ ^'^V''' het waar-yo^Ü'.

'

antwoord;f S'^e i„dtTh^:ir'A'^^^ Waar op 5.-
heb, cn de Kerk in hare VJU^ het felve Geloof omhel/d

, dat ik

voeten binnpn hpt- H^f „ r i j ,
^ *^ Biffchop fiine

deren Maa" "
fchee" lifl f ^'^T"

^''^''^^ ^^"'5'"'"=' «
halven n.« aSr7f^vJ
hem gefcieden en vertrok 7, ^ ^i'

^" ''"'^ <^'r

B:ffcL-;pef;Xde;"7^vrr'hcJ
^gedaan zijnde, ftierf het kind M^^./J^ ^ ^" ''^"^ doopten, welk

du voorbield e'en inLr cri gle^;tfcl^^^^^^^ '^1? —
-et t«„ ^J%^ brk^ïgdefïrb^^^emr'dtr ^-«1^^^™ ten vollen van fijne dwalin^ overtuv"d w,c T„ """"yS'"?' dat hyb,^„,„èj„

baarl. k erkend? . ' ^ "^^erliand by alle gelcgentheden dank-

hem e fSt' tekenen van elrenhoogagting van
fen treffeK R ,r ^^^'"^t"

^" de eer en goede (kak van de-

handhaven ^"^"u"? ' ^'5 "'dden van fijne ha?dfte vyanden , te

^«neer bv'na anfn r'^''"ï>"
^'"'^ '^J" P'''"^ « ''""den,

«=n RebannJn
regtfinmge Biffchoppen van het Ooften uytaefetgebannen wierden, ja fo veel genoegen fchepte Vakns in hem

, dat

^'^^.f. 551. ThtU.ihU. S>crM.^.c.-i6.f.i4,i. Sox.m.m.6.c. i6.f.6^^
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hy verfcheyden koftelijke hoeven , die hy in defe Geweften had , hem

tot onderhoud van armen en kreupelen gaf, die hy hem daar uyt beval tb

beforgen. Zonaras(^f) verhaald een gelchiedenis, die ik den Leferop

Bafiiiuso- fijn geloofwaerdigheyt fal voorhouden: Het gebeurde, feyd hy, dat de

kwkdcur
Regtfinnigen te Nicea^ door het aanftooken der Arianen, uyt hun kerk

te Nicea gefloten zijnde, by Bafilius quamen, en fijn voorfpraak by den Key-

fer verfogten , die lig hunne faak aannam , en met hen naar den Keyler,

* * toen te Nicea, reyfde, en den felven op defe wijfe aanfpraki ^^SïrCy

5, laat de üytfpraak over defe faak Gode worden overgegeven : laat dc

„ kerk-deuren vaft toegefloten worden , en de Arianen daar buyten ftaan>

5, en God bidden ^ indien daar op de deuren van felfs geopend worden »

„laat de kerk hen gegeven worden: maar indien niet, geef ons verlc»^

5, om insgelijks ons gebed tot den hemel op te fenden , en , indien «e

„ deuren van felfs open gaan , dat dan door de üytfpraak van den hemel

„de kerk ons worde toegewefen. De Keyfer konde die voorflag niet

afwijfen gevolgelijk wierden de deuren vaft toegefloten : de Arianen

quamen en baden een geruymen tijd , dog vrugteloos ; daar op quamen

de regtfinnigen , en Bajïlius nevens hen , die fo haaft fijn gebed niet be-

gonnen had , of de grendelen wierden verfchooven , de deuren vlooge^

open , en gaven hen een vryen toegang , tot geen minder vreugde van

de eene, als fchande en fpijt van de andere party.

IV. Valens , van Cefareën vertrokken , bleef een geruymen tijd

te Antiochien, alwaar hy order gaf tot het qucllen en verjagen van de

vaicns regtfinnige Biflchoppen ; onder defe had hy fijn oog voornamelijk^ ?P

band Mele- twee derfclveu , ^Mele^ms(g) , den bedaagden Biflchop van Antio-

chien , die voor de regtfinnigheyt veel geleden had , dien hy nu naar At-

en Eufe- meniën bande, en Etifebius ^ Biflchop van Samofatenj ddo, Eufebi^.^

was een feer yverig voorvegter voor het Niceens Geloof, die thanS

het heetfte gevaar flg als een foldaat kleedde , en de omleggende landen

op en neder ging, en in alle kerken ^ diedoordeboosheytvandefa*^^^^*

en het woeden van den Keyfer ontbloot waren , Biflchoppen , Ouder-*

lingen en Diakenen fteldej weshalven het eerfte dat inde Ariaanfch^

Dlcfigdat Conciliën befloten wierd was hem ver genoeg van kant te fenden. I^?

.krwierp"" l^ft van flju Verbanning wierd hem t'huys gebragt in den laten avon^*

CU vertrekt, door een bode, dien hy beval fulks ftil te houden ^ ^Ax\t ^ feyde

fo het ter ooren van het volk komt ^ fy fuUen u fckerlijk in de riyi^'^

werpen ^ en ik wil , voegde hy'er by , aan uw dood niet fchuldig^jJ^'

Sijn avond-oeffening fonder eenige de minfte ontfteltenisverrigt hebben'

de, ging hy in de nagt, vergefelfchapt alleen met een knegt^^ om
Bybel en fijn oor-kuflen te dragen, in een fchuyt, en voer de rivier a|»

en quam in den morgenftond te Zeugma, een ftad leggende aan die ^el-

ve ftroom. Als men nu des morgens vroeg fijn vertrek hoorde ,
wierd

de ftad met een algemeen jammeren en klagen vervuld ; waar op aan-

|ij;j,Jj""^'
ftonds vcrfcheydene met fchuyten hem tot Zeugma navoeren, alwaar ly

word tc hem met weenende oogen baden met hen te rug te keeren , en fijn
kud"^

vwl^f^
de niet te laten tot een prooije voor dc wolven; dog te vergeefs :

fo^^
ver ogt.

^^^^ geene redenen of infigten bewegen liet ; ja fo verre waS nY

van naar hen te luyfteren , dat hy hen erinnerde in dit geval God meert^

moeten gehoorfamen dan de menfchen, en desApoftels voorfchrift,

biedende alle C^ïagten en Overheden onderdanig te zijn , te moeten op'

volgen. Dit gehoord hebbende ^ ftelden fy fig te vreeden , en bode

hem fommige geld , andere kleederen , andere wederom dienaars aan^
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cn°^ferl"T S^«" ''«^n' ^oc fijn reys nodig was,

ball „IL^I" IT, "T' • ''«ft^mde plaats vaS fijn
iinglchap, hebbende alvoorens hunne gemoederen met gebeden ver-

hy weder naar huys keerde, en in het beftier van alle Kerkelijke fiken
"

as voren, w.erd aangenomen. Naderhand quam hy te DohrL 1^'"*
k eyne ftad in Syrien.^ie met de Ananery ongïmeen b^meT was^;„7S^:S .
daareen regtfinn.g B.nchop te (tellen. Ovekraat gaande, wierp een ^
antV" T 'ïj" herfTen-pan vermorfeIde° eafijn hoofd met een kroon van martelaarfchap bekroonde. Hy vergafeKereer hy ft.erf

,
die vrouw het geen fy gedaan had van herten , en beèf

foen^r '^^"P'S^T'^'^' 'r^^'^' haar daar over niet in 't regt g
È^us ^" ^'^^ " 'y'l ^^der te keerel tof

yJia?n££sitf
Cefarcën verlaten, maar de moeijelijkheden Eufefc;

r,nHw>?,'^^ OomvandeKevferinr//), entoen""»'"''-^

uyt te voeren. Hy poogde hem dan hier, dan daarom rr^^. . "rhalcJ.
doen, en nam daar toe ten laatften de volgende ï.ewln?^ ^^'^ ^^'U^
Cefareën was een weduw, f^effiaua 3md ? infl ""f/ • ^^""'f^'l

^J.riïr H-fbefcherming plegtel fk verfoor
"

I l ?
^vondmaals-tafel de Goddelijke

voogd dat ffi Xbblï
deren; dog hy wev'erde h ^^^uw afvor-

voor-regten vln dtkS T T ^" ''«^«en, dat de

« de eer van de Hcvhi T ?•T ^^^'^^ ' "eylig waren

,

hem uyt dln hooSeïnf. « '""^ S^^^^onden worden, en he
der hei Gebofte verr?H^

'* ^aar in defegelegentheyt, fon-

^-eygering Soo^^ fo^^^^ 'H \^7'^J
Lan^dvoogd

,
L defe

AmptenaL om h:,r , \ '^^^^ bekendmaking waar fy was, eenige

ï^^^digd, fij;hï^^"/.\",^ die, met defe lalt afge-
door genóerfLm f/.- ^^^P-^^«^<^r , doorfogten, en d!ar

g''rm|TefcfehÏaïd"'^fr^^
vooed ki.

genaaid, en tot fijn byfiaap genomen had De I ^nA

gefeten en ^n}T l

^"^'^^
P^^^^^f^e, alwaar hy op denregter-

te we kV'y^^ oploopentheyt zijnde
, onbefchoft mee

fchouders ^nfi' f ^^^u^' ^^"^ ^en Mantel vanfij-

«^^^c?^«/W ^//'l
foude: welk Bajïlks hoorende, lëyde, o^^, gy

^oogd drevaX r '^^f
'""^^^

^^If'' rok wememen. DeLand-
° r ,

Jö^e fijn dor en maper litr^ha-^m ^i/n,i.« .

^oogd drevaH^ f^^j
^/-'«A/^t^, ook myn rok wegnem

f^l'ius fevde ^T) •

ligchaam tc laten geefTelen : maar Ba^
^^"gen hetVw^u''''r^1^''' Hy dreygdehemmetyferenijp«

^^ordde nk !/
"^^"^^ ' °P ^^/^^^^J" "iet anders ant-

5 ^/öé-r m'yn Beer
^ gy fult daar door my Qenefe

W iV^^,- [Vv 2]
^

een
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Die daar €671 ontjiekk levBT , die my , gelijk gy fien kond, veel fjn aandoet. Het
overinie- gerugc hicr van wierd aanftonds de geheele ftad door verfpreyd: waar
vcnsgcvaar^^^^

het volk in alarm ^ en dc geheele ftad in 't war raakte, Ib dat elk

een, van wat ouderdom, hanteering of fexe defelve mogte zijn, (want

de vrouwen fclfs quamen met een mannen moed en yver voor den dag)

naar wapenen greep, en opvatte het geene naaft in de hand quam, fwaer-

den of fpicflen, knodlen of brandende houten,of al het geene ecnigfins tot

hun woede en wrcedheyt konde dienen 5 dus drongen fy als een vloed

,

die door geen dammen te fteuyten is , naar den Landvoogd : en heb-

bende vaft-gefteld hem te verfcheuren , poogde elk de eer te hebben

van hem den cerften flag te geven , die op de boodfchap van het ge-

vaar , dat hem boven het hoofd hing , vry verlegen was , als wel weten-

de wat het was een woedende Gemeente, die hy had gaande gemaakt,

tegen te ftaan. Alles deed fig nu geheel anders opj hy, die even tevo-

ren fo gebulderd en fig als een dapper held getoond had, beefde en tril-

de nu, en fijn moed ontfonk hem : hy boog fig, hy fmeckte, en be-

klaagde fijn droevig en jammerlijk ongeluk i dog dat alles foude ver-

dogdoor geefs geweeft zijn^ ten ware Bajilius felfs was voor den dag gekomen*

rcdworf'en door fijne tegenwoordigheyt en redenen het volk bewogen engeftiÜ
en aldus te gelijk figfelven, als den beklaagden, en den Landvoogd, als

fijn liigter, gereddet had. De weduwe (om welke alle die moeyrc

eerft was begonnen ) wierd aan het opligt van iJMacrïna
, Bafilhis vA'

ter, naar het verflag van mijnen Schrijver (/) , aanbevolen, daar fy ne-

vens andere vrouws-perfoonen , die in een gefelfchap woonden ^ oV^^

welke gemelde Macrina het opfigt had, haar overige tijd in een naiiv^'

gefette oeftening van een deugdfaam en godvrugtig leven fleet.

(») Njffen. de vit. S. Macrin. p. 1^7,

Vyfde Afdeel ING.

Van Bafilim verder bedrijf federt fijne onderhandeling met den Land-

voogd van Cefareën, tot fijn betwifting m^tEuftathim ^

Biflchop van Sebafta, toe.

INHOUD.
Bafilius befoekt de plaatfen onder Jijn Bisdom. T)raagd forg om de 0^^'

bruyken, ontrent het verkrijgen van Kerkelyke Orders ingekropen,
verforgen. Hy vertrooji de Gemeynte 1;^» Antiochien : die Kerk "dD^^

aldaar jammerlijk verdeeld. Sy fchrijven aan de Biffchop^en 'V^^

het Weften. Bafilius kkagd over de hovaardy en ongevoeltgheyt ^f^
Wefterfche Bijfchoppen. T)e langdmtrige

. fcheuring te Antiochiei»

-iL'ord bepft. Meletius fedigheyt en nederigheyt.

Bafilius

forg tot

verbete-

ring van ^

Sr^^' ' ^" misbruyken , die door nalatigheyt fijner Voorfaten

ïruykcn. ^n ingekropen, te verbeteren. De Chorepifcopi (Land-Bifithoppw
hadden fig aangematigd ^ buyten weten en verlof van den BifTchoP?

mindere bedienaars der kerke te ftellen j en defelve , fig op dc g^*^^'

keuring der Ouderlingen en Diakenen verlatende, fonder behoorl ijk f^^'

dcrfoet^

{a) Bafd, Bpijt. lii.ad Chorepifc. i
c, 3

II

Die ge-

noemd
worden.

5, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

y courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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tweeden Fvaen K^u^r. f r ,

Altaars niet als fchande aan-

befte hoedL\fheden efIs "P' ""'^"'""^ ''""^'"'^hap waren de

gefogt w,erden, om met gehouden te zun dcnYni^ tl ljf^der m dde Gevveften, alwaar meer als^lders fo d«en tnr^H° ' ''^'^i'"-gepreft wierdcn. Ta 't ceen vrv verder !T,,r !)„ r 1
""""'og

Bjchoppen van 4^Aarj::::%^::'£j!:^^ «^-^1

terc:ix:^:dat'hy^^^^^^^^^^ .

..vend.g maakte de nauwjfe hevTv./
opwekte en Ie-

.volgenswelked^gene.dielnt
gVkT^^^^^^

«toegelaten , Avel tedee^ benrnefd
t>\y<=^'F'' bedienmg fouden worden <i"'«8™

„den^ver hun voorgaandeCn h-
f ''"'""^

„en ingetogen hadden Xfd "
V f r '^f^"

«Pgevoed
,
of fy matig

.g.erighey?haddenfrh.g^Jemi? W^^rw^^^

,.d,cnft aangenomen wierd. "Dcfe oude order belaftte h l,

^"^^^'1^^''
„te voeren, en hem onderwi/Ien de namen v.n ^ ^ ^^der in
„d,enden,toe te fenden-, met byvoeeinrw.e' dl? 1 ?

^"^^ P^^°^We
„wat fy re voren gedaan hadden w,o^

w.e defelve had aangetteld
, en

„fig hJuden. Deff foudenfy SiomonT/^''" ^«^^l^-'^ fouden Z
.en, ind.en fy defelve beraam vrden w'"^^«nier, affetten, en weder tot d7n? ' ""''J^^"; "i^^f indien
'.ven. En wanneer iemanrin het^tlTo" ^ft ^-'"^^uy"
„worden gdafte hy, dat fe hun ^^0^/"^^' «ont aangenomen L
..gebruyken om defelve te onderfoe 'en H

"ferftigheyt fouden
ohem opemngdaar van gedaan hadden

^oor dat fe

«HeyhgeAmpten aangaat ,re k hv ?' /" verkoopen van de
«nen gelooven) hy hield hin H ^ ' eerft met te hebben kon-
.fchrekhetnaarde fchrM.? ,1

g''°°'''eyt van dat quaad voor, enbe-
'.Het was,feyd tyVeeSS^^ g^-^J^n, die% daarin opdoen,
"ken onder fch.jn van "odStt^^^^''2*^7' ' ^^^^^^
„Hemelfche dingen voor . r^fv, ^ ' ^ ^eeft verkoopen»

'•hetiigchaamen^ToIjTanSJftl^ ï^^*' -^'kê
een flaaf te ziin vanWn.^^^^^^^ winftdoen, het
het was een weyng fetdmcSl?'

en de wortel van alle quaad
""^ens voor de wereldIX v ft i, n ^ "? ^'^ ^hriftus, en hem, die

„waren dan deTadfrdTw . ^ if '""""derteverontfchuldigen
>, (^^ 8 ) mtr^r J J"^"^"

nictderdaaddeeden'tgeen
..hem m'oeft herren

^" '^ë'^^ ^at vonnis t?ge„
..felven te verfr^rf. i

<?"''^ »>et u ten verderve-, en dat fy fio-.

maar fni " ^ ^oor te geven, dat fy het geld ni?t
dat maar è n vo'nH

" "P'^^gen der handen ontfan|en hadden, U
'•^Vgene gewetem I u a

"™ ^^'^^^ blind-hokken . en hunne
. wetens te bedriegen, gemerkt fy het geld, 't zy voor ofn"!

t
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„immers uyt dien hoofde ontfangen hadden. Het was daarom ^ /^V
5,/:7jy, fo het geene gefcgd word waar is^ hoog tijd dit te verbeteren:

5, fuiken koopmanfchap , als het regte pad naar de hel , te verlaten j
en

5, niet meer hunne handen , met welke fy de Heylige verborgentheden

3,moeften handelen j met fuiken ongoddelijken winft te befoedelen j

5jgaf order j dat die na defc waarfchouwing fig hier tegen foude onder-

j^ftaan te vergrijpen ^ aanftonds van alle gemeenfchap aan den Hey"-

35 gen Altaar fouden worden afgefneden en genoodfaakt een andere

35 plaats te foeken, daar hy de gave Gods, die hy onwettelijk gekogC

35 had 5 fonder opfpraak foude mogen verkopen : want PFy hebben i
f^y-

3, de hy j die gewoonte niet , nog de Gemeynte Gods.

II. Dog fijne forg was niet enkel bepaald aan de kerken van fijn ey-

gen land 5 hy had een fiele voor 't gemeen , die hem aanfette, oxa niet

alleen in 't gemeen de buytenlandfche kerken den vreede en welvaart

Hy fchrijfttoe tc wenfchen, maar daar toe fijn hand en hulp felfs te leenen.

een troort- Gemeynte van Antiochien was van de Arianen , ten tijde als de Keyfef

ïan Aütii-laatft fig aldaar had opgehouden, jammerlijk ontruft en geplaagd ^
en

chicn. daarom fchreef Bafilius thans (f), om haar fo veel mogelijk was te ver-

trooften^ een feer beweeglijken brief, in welke hy fijn medelijden mer-

kelijk uytdrukte, waar in hy haar te gemoet voerde j „Dat God een

35eynde van hunne tegenwoordige vervolgingen maken konde, enfy^^'

35 felve, in verwagting van die uytkomft, geduldiger dragen moeften 3
<^^^

35 fy die als een kaftijding hunner fonden aanmerkende, een grootef

35 vloed van Gods wraak konden voorkomen > dat God, indien het heii*

35 beliefde defelve niet te doen ophouden, hen genoegfame kragt,

35 fe te konnen verdragen , geven , en eyndelijk hun Geloof en lijdfaaii^'

35 heyt bekroonen foude ; dat het niet genoeg was eens oftweemaal huno^

55ftandva{ligbeyt en kloekmoedigheyt te vertoonen ^ alfo het God lï^^'

55 nigmaal beliefd, ons door menigvuldige beproevingen en herhaalde over-

55winningenj de wereld tot een voorbeeld voor te ftellen: en ten beften

,5 genomen , dat de geheele tijd van 's menfchen leven , vergeleken met de

„duLirfaamheyt van de gelukfaligheyt ^ die wy in het toekomende leven

15 verwagten j kort is j dat dienvolgende fy hen door geene verdrukkiH'

„gen moeften laten aftrekken van het Geloof ^ dat van de Ouden ovef'

„geleverd, en door de Vaders van Nicea beveftigd is, welk hy? ^
„de baniere van het gefond en regtfinnig Geloof, hen voorftelde-

]\laar helaas ! de Kerk van Antiochien had te worftelen met grootef

fwarigheden , als hen van buyten konden overkomen , en was by-na ge-

heel vervvoeft door ongelukkige en als ongeneeslijke verwerringe''

vcrwcr-
van binnen : want behalven dat de Arianen en Apollinariften luini^^

ringte An-Bifichoppen hadden, en elk van die party hunne byfondere en on-

Mochicn. derfcheyden Vergaderingen in dieftad hield 5 fo was ook onder de Reg^'

finnigen een beklaaglijke fcheuring5 alfo het volk verdeeld was, tiU'

fchen Meletius, hun ouden Biflchop 5 en Taulinus 5 dien Lucifer

^

Biflchop van Calaris, aldaar tot BifTchop had aangefteld, ten tijde va^

den Keyfcr Julianus , van welke tijd af die fcheuring niet alleen Hf.^

gcfmeuld , maar tot een volle vlam' was uytgeborften 5 elke party ^^J^

beft doende om hun belang voort te fetten , en dat van de andere tege^

te gaan , 't welk droevige gevolgen had na fig gefleept : want de g^d-

faligheyt was merkelijk vervallen; vcrdeeldhey t en haat deed fig tuffehei^

de een en de ander op ; de ketteryen groeyden aan j ea de vyanden vai^

het Geloof juychten en zegepraalden daar opentlijk over. Bafilius
'^^^

ovei

ii

5, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

y courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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'egt aan hunne Saddên S^n
g'^'^erkt d:e fekerlijkhtt

van dit geval teLrfien en ^en''
'^^^^^ ^^as de ware gefchapenheyt B.filte

tot het helntn Jfl?^! ' ^"/«"'S^ Mannen van bekende aetbaarhevt ^"-'""^

WflZ
beflegten van defe moeijelijke faak te bewecr^f ir

'

fhanafius de man was, dio toen in di Chriften wereH df '
f'"'",^'''^^aam en agting had

,
fchreef hy aan hem . om fij/afnfien ,n Tr"V^"

'

werkftelhg te maken, die dan Vervolgen y^^^ rfiten n /v'^*''«aar Antiochien afvaerdigde. door wiens toedoen verfchev",
0"''=rfi"g

> ^
^en, en de B.(rchoppen%an het Wellen gTnderSrdl„ "^^^^^^^
te vooren in het leven van dien grooten Man^ herhin ' ^^'^'^

En feker, het was t.jd voor de KkSeVnv^ hln '"^"g^^^keni.
hunne faak de iiytheemfche Krrl-in

"yt hunne oogen te fien, en
i'»"s party IX^o^^Ue)^^^^^^
ontfangenite hebben, daar ,n defeLlL f 1 ^^i^''^'^'^

B.fTchoppen

van Antiochien 'PaUnus tocw^ln u^^^ endelfoel

hen bekomen was door bedror eer H
^^f' ^"«^ vaö

heyt berigt ontfangen hadden Sük ol Th ^'^'^'P""-
, om voor te fchr|ven

^'^^''''^^ voren misleyd

breken.TnttKkTe huW^^^^^^^
van Italien en Vrankr.jk gX^tevenT}) ,Tn vaf^'^^ ^iffchoppenrr
Bafiüm en negcn-en-twintig andere BilTchonrJi j

'^'^
' Eufi&im , écw.A«.

«waar in fy hen voordroegen den droeW^enTn^ft wierd ,
f'!"

«Kerken, zijnde door geweld en vervX.na f^ l^C)°ft«fchêgcfc
«openbare Vergaderingen waren verCoFd^. r'"'^ ""'J^''^'

dc'
«op de velden en in de wilde niC h mn. t 1^ g«noodfaakt wierden
«ry doorbrak, en de Ari^e y £ vÏZktff"r'' '°'rV

'^^

"Ö'. matigden fig de regeering der Kert ' ««"f^hen
, yg^^»

«en Orders
. beroofden de armen vJ„i;

vertrapten alle Wetten
«het deel van weduwen en w ;*":''"""""^ '"komden, en verllonden
«een algemeene ontaarding en ve.Hnr"^'^;^''

"^"^ ^° het volk»
«meynte volgd de voetftanDen W r^'^^'y'

-"gebrooken; de Ge-
»als fe fig op hun voo beeld her -1"

"''"^ «volftaan,
,,klaagde„^^^Ac overhand 1 ^' "u' '^^ ^^''^'V'
..Regtfinnigen valkn on!" W ? ^ ' ^^en hun ramp verfwaarde) dé
«was met de loden ?n de m '''''"" 't is metons. alsheteens
"het Romeyl^fche e„etvaSr^'^"Jr'"t'^'" d'en.et alleen door
..derf door onderling^^erfeldtden 7n

^un ver-
«halven hen by alles warhen ltf en H

verhaafteden: ender-
..hedenken te bemet en fond r u;r^^^^^^^^^^"°^er te fenden, te weten fo veeWn cT^^ "^^ van hen
'.^^nfien en dcf igheTrtn een Svnod^u

^''''"8^ ^ d.emethun
»^",q«ijnend Gefoorfóuden kLnl ^ 1

hefw.jkend
«Geloof

(dat nu fo frh ? u F^"
?^''^"'^"

> h« Niceenfch
«in voeren, de kmervrnrr^

"!''''?^'?"'' '"""en lijden) weder
..dwalenden

te ree t™^'^'=" ï
^« gerefenefcheuringengenel-en. de

.. vreede en eendrSr Tï? *ï ^"^ers-gevoelenden verfoenen, en alfoden
Cgelijk waarfchi nIV" t ^""''^J^eder herftellen Defe brief opgefteld
°n> van hemS i T wierd 5^//;«xtoegefonden.
'°°g van den t^ft"J"/"^7'^l^?"d te worden, die'er eenbreederver«n toeftand der faken hebbende bygcvoegd , defelve in han

den



HETLEVENVAN V-Afdeel.

den gaf van Sabiniis den Diaken , om 't geen daar nog aan ontbreekeji

mogt, met woorden nader te vervullen. Nevens welken Bafilius ooK

afvaerdigde "Dorotheus , een Ouderling, dien hy een brief(Z^) uyt fijn

eygen naam mede gaf, waar in hy cierlijk voorfteld en beklaagd den

droevigen toeftand der faken onder hen, en hen feer beweeglijk ver-

Die fig daar maand tot een fpoedige hulpe, eer het mogte te laat zijn. Maar he-

Sndcn!" ^^^^ • ^^'^^ volgde niet anders als eenige weynige goede woorden,

en een brief of twee om hen te beklagen en revertrooften,maarfydeeden

niets om hen met der daad te helpen (/). De Wefterfche Biflchoppen

faten t'huys geruft en warm , en wilden hunne vingers niet fteeken in

fuiken forgelijken brand, byfonder die fo verre van hen afwas, endaar

fy niet als met groote reyfen fouden konnen bykomen , maar lieten hen

defelve bluffen , en die faak ten eynde brengen fo fy beft konden :
ne-

mers 't is feker, dat fy geenfms voldeeden het verfoek en de v«r\vagting

DaarBafi. van Bafilius ^ die ernftig over tk)v cTuTixt^v ^c|)pvv, de hovaerdy en trotshey^

kUagd!"^ f^eflerJchenQk) klaagde van welke weynig hulp te verwagten was

>

alfo fe de waarheyt van hun droevigen toeftand niet wiftcn^ nog <i^^^

na vernemen wilden > en in gemelde plaats verder fegd aan den Paus te

willen fchrijven , en hem te gemoet voeren , Dat het hem niet pafte de

verdrukte te befpotten, en elende den verdrukten toe te voegen, of ho-

vaerdig te zijn, te houden voor een ftuk van fijn ftaaten grootheyt, m^^^

dat fulks alleen genoeg was, om hem in de oogen Gods hatelijk te ma-

ken, gelijk hy ook elders met een gevoelig misnoegen feydf/) de ho-

vaerdye van die Kerk te haten. Maar laat ons van die forgeloosheyt

DeKeyfer
onbekreundlieyt der Wefterfche Kerken affcheyden , en befien, ho^

Gntianus ^ct te Antiochicn met de verfchillen afliep. De Keyfer GratïaniisW
herfteidde gaf een bevel, dat de regtfinnige BifTchoppen, die door de Ariaanfch^

iWchipp"^ taftie vcrftooten en gebannen waren , weder ingeroepen en herfteldfoü-

pcD. den worden. By die gelegentheyt vergaderden vcrfcheyden Biflxhop-

pen in een Synode te Antiochien, alwaar onder andere over den be^

droefden ftaat van die Kerk beraadflaagd , en éen verfocning te beramen

van°vedoc
"^^^^^^^^g^" ^icrd ; Waar op Melethis felf(n) , in tegenwoordighey^^

ning^tuf!"^^^" Sa]^or , des Keyfers bediende, die het gemelde Plakaat te AntiO'

fchenMe- chicn gcbragt had, aan Taulinus defen voorflag deed> „Nademaal»

iSnSs. ^-if^yde hy , onfe Heer my defe fchapen heeft aanbevoolen , en gy 't of'

„figt en de forge over anderen, die alle in de grond-ftukken der Relig^^

„over-een ftemmen, aangenomen hebt, laat ons onsfelven te famen voe-

„gen tot eene kudde, en alle twift over heerfchappy en voorrang afleg-

„gen. Laat ons de kudde voeden in eene gemeynfchap, en voor de-

„felve eenparig forgen. En indien de Biflchoppelijke ftoel, die in

„midden ftaat, eenig verfchil foude konnen veroorfaken, ikfalook^^^^
„aanftoot, die daar uyt rijfen mogt, weg nemen: want ik ben te vree-

„ den , dat de Heylige Bybel word op die ftoel gelegd , en wy de een

„aan de eene, en de ander aan de andere fijde van den felven fitten •

„Verder, indien ik eerft fterve, gy fult de regeering over de geheef^

„kudde alleen hebben j maar indien gy eerft fterft, falik, volgens mij^^

„magt en regt, de forg en regeering over hen allen alleen op mynefnen-

DeiTeifs Waarlijk een fedig, en vreedfaam voorftel, welk, na het feggen van

iiytflaij.
Theodoretus , van Tatilïnus wierd verworpen, ("het kan wel zijn,

hy het ten eerften fo vaerdig niet aannam} dog, volgens berigtvan^ö-
crates »

(h) EpiJl,7o.p.iii, (i) Epifl.iZi.p.19')' ik) Epift. lo. ad Naz..p.'i^. 0) ^P'
Baron.ad ^nn, 37Z. Tom,j^.p. 322. (») Theod.lth. j.f. z.p. i^g. («) ld. ibid, c. V
p.ioi.
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^''^"'!«"<t^ en de Vaders van de Synode te Aduikia r!)volgden daar een dadelijke verfoening tuffchen henVyden op Dk laf

der geopeS én hWHH ^" P'**"
^'''r? ^'«^^ ^le wonde we-

een frhi^ ' °P dat'er weder eeniee jaren knfr

Inen IT^ T '^^^ Pl'^yi^nus, na de dood van 'LSx efpen n,et lang levenden Nafaat Euagrius , daar een eyndel^an m' lte. Maar dit vefhaal heeft ons wat te ver voorteefleeot leZJ^Ï^'Synode te Antiochien niet gehouden is als eenigeCaTde'n^na de d<^van^5./?/.«.,
keeren derhalven te rug tot hit vervolg va„ Bafi^s

SesdeAfdeelïng.

Van BafUm redcnecring met Eujiathius ^tn fijn verder bedrijf
tot fijn dood toe.

INHOUD.
Keyferl^ke order aan Bafilius , om de Kerken n^n k^r^ •

fiffén. ^^m^^Jlntwift met ^v^ShS^ BimlTTV'JTt

dter tijd verfihjên forien l,
'"^'^"i'^tgd wterd. Uaar -^aren te

n-J/u ^iirSSl Eff Van den H^Gee^ft. ChI
en AthanafKis

, BmTi, . F" f'^^f^''
^"'"'^ hem

Valens een ZeetlZt ITa "^"'^f-
^" ^appadocen ^ierd door

Antimus BiËl l l ^^^^'^'''''''' en waarom. BMmslegdmet
fi-d, Zerhofp Lrl '^^ -voorrang -van dehoofd-

drien over T^dnnl^^ ^''fft-i^'even aan de Kerk van Alexan-

V^^Z '^^Mslaatflefakte, dood, en

grafJl"- ' '"'fi'^ t^egttgheyt van Jyn begraven. Defelfs

DEfe goede man vergenoegde fig niet metenkeliikt'huvsteblii R,n-ven en van daar bnevcn naar buyten aftefen^en, Zr^ooll ^te^"

ongefondhev^ if ^\
g'^''=g«"*=y'

'
(hoewel lijn fwakheytr„iÏAr

Waards- en^ ^ T konnen verontfchuldigen ) om her-«." i"" tc

gemaakt'"e^",:r'-^^ "^i""- J""-
^'^^^ ^erentius haS hem bekend

• te Saan ben^riJ "^^'"/'•n den Keyler belaft de Kerken van Armenien
t^ek, of verh.

^" Plaatfcn, die, of door de dood, of doorver-

"ullenr^^
'"^nning m dc laatfte vervolging, open geraakt waren, tever-

'iotus X\{(rA °P ^^'^e naam in die laft bygevoegd Theo- Daarlnfig

gelukt Pn'*'^" Nicopolis, tuffchen welken en Baff/ius een on "°
» "Kkig n„,ye,ft^„j ^^^^^ ^^^^ j^^^ ,vcl-beoogde voornemen <^e'-Tfi«u?
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Eufta-heel te niet liep. De aanlcyding daar toe was defe :

DiensWvif-

pcltuurig-

hcyc be-

{clircvca

word.

VI. Afdeel.

^ ^ ^
Jheodottts had

thiuswii. gen Synode t'famen geroepen te Nicopolis, en onder andere daar toe

Bafiluis verfogt, die daar komende ^ Euftathius ^ Biflchop van Sebaftc,

ontmoette > een man van een wifpeltimrigen inbórft, en die in lijne

fchoenen niet vaft ftond. Hy was onder Arms te Alexandrien opge-

bragt(^)3 en roemde, een van fijne eerfte leerlingen te zijn. t'Huys ge-

komen , wierd hy over fijne godloofe grond-ftellingen ter reden gefteld,

en veroordeeld door Hermogenes j Biflchop van Cefareën (niet van dat

in Cappadocien , gelijk Baronms , figfelven vergetende , op het jaar

CCCXXV. AZ. 33. vaft fteld, alfo LeontiustQ dier tijd aldaar Biflchop

was, maar van een ander in kleyn Armenien, waar van !P//>/i//J* 5 als on-

derfcheydcn van het groot Cappadocien [rj ^ gewag maakt), die in het

groote Concilie te Nicea een ftcrk drijver tegens dc Ariaanlche leermg)

en aldaar de eerfte ophefter van dat bekende Geloofs-tcken was. Dele

loofe^aft (die figfelven wift naar de tijd te fchikken) hoodi Hermogenes

een Geloofs-belijdenis aan, die gefond en regtfinnig was, waar door ny

weder in deflelfs gunft geraakte, en door hem in de Hcylige Order aan-

genomen wierd. Na de dood van Hermogenes veranderde defe wifp^^'

tuurige Troteus , en nam fijn toevlugttot^z/y^/^/V/j-, Biflchop van Con-

ftantinopelen (te voren Biflchop van Nicomedien} den grootenvoor-

ftander en bewindsman van de Ariaanfche faak j maar quani , om dat hy

wegens quaad gedrag genoodfaakt v/ierd van daar te vliigten , weder in

fijn Vaderland, alwaar hy een verantwoording aan het ligt gif, waarin

hy figfelven poogde te fuyveren , dog fo , dat hy onder dubbelfinnig^

woorden egter fijne godloofe gevoelens vaft hield. Hier door werkte

hy fo veel uyt , dat hy bevorderd wierd tot Biflchop van Sebaftc ^
1^

kleyn Armenien j 't welk fo dra niet gefchied was, of hy ftelde in

Synode van Ancyra een anathemattsmns (vloek-vortnis) op j tegenS

geloof van de fnede-wefentheyt des Soons. Van daar reyfde hy nfl3.r

Seleucien, daar hy in de Kerk-vergadering de fijde der Arianen kooS?

en van daar naar Conftantinopelen , daar hy de flegtfte party toevallen-

de, (want fy in dat Concilie in twee partyen verdeeld waren) wiero

afgefet, dog om fijn goeden naam ftaande te houden^ maakte hy

van de afgcfondenen te zijn, die naar de Synode van Lampfaciis in ne

Weften gefonden wierden ^ alwaar hy door fijn veynferyen Lïberius e»

de Weftcrfchc Biflfchoppen fodanig bedroog, dat hem goede getuyg^'

nifl'en van fijn regtfinnigheyt gegeven wierden, volgens welke hy ^'^^^

de Synode te Tyanen weder aangenomen en herfteld wierd» met een

woord, hy had fo meenigmaal fijn Geloof veranderd, als het hem
fijn kraam' diende. i^^/zV/j was blijde, dat hy bequame gelegenthey

fpreekten Jtj^j niet hem om te gaan, die hem rond uyt feyde, wat'er van hem

met"hem. ^^gg^n was j en verfogt figfelven te verklaren, op dat fy hem, ny

het met het regtfinnig Geloof hield , aannemen en omhelfen mog^f^^

en dat fy, indien hy anders gevoelde, hem hunne gemeenfchap ontfe^'

gen fouden. Hy redeneerde over die faken twee gehecle dagen met hem»

die tot fijn hulp den (Ouderling Toimenms had, en bragt het fo ^^^^

dat hy hen fo klaar de waarheyt bewees endaar van overtuygdc, ^^^^l
antwoording van alle hunne tegenwerpingen, dat fy hem ten vollen

lijk gaven j en tot bewijs van dien opftaande j naar de kerk tot het

vond-gebed gingen, alwaar fy God plegtelijk dankten, dat hy hen

dat gevoelen gebragt , en het felve met de Regtfinnigen te gevoelen

te fpreeken gegeven had. Maar Bajilius , wetende met hoe wifp^^^^^^

BafU. Epifl. 74.^. 124. Cr Epifl. 82,;;. I

Bafiliuï

En over-

tuygd hem.
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aiies (O klaar en duydclijk was voorgefteld, als het met wnnr^l r jtonnen gefchieden.D.t keurde £«7^/, met deXnde ónd.-^^^^"'ng, goed: „Ik EMf/aMus , Biffchop/hebbendeT bo
° ^^^^

"verklanng van gelefen. neenï^ defelvrr/e: fc^^^^»ve toe, en heb defelve onderfchreven
, nevens alle de broed^tn H

-L"':^,;„fa5r
Land-B.fl-chop. e^

oor"n "'n'SLr dfh^f verfoening quam ten eerften terT..odo,«

«lieheden nZvi onderfoek van de omftan- '''')',''.?'

h m ^"ettee?rd T "".""'Sen tegen opvatte, en niet^""""-

men w,ld™ b ddeT pJr maar felfs met hem niet tïa-

trok voor die tifd enw 7 '"'^f
^""^ ^= konnen vorderen

, ver.

nadeel V „ v.rf h ^l'^"'
""'^«^"fl'^hen wierd alom totEutohi™

honden i /TVr /^''?''=y,'^' ^^"^ ^"Mhius gemeenfchanpp '""^'«dnouden had: felfs loochende Eiiftathius itK\3.n T^^ben herroepen, en ftrooide felf, en door fijn vrienden u
heele land door, waar in hy onder anderen flJ^t^n^ ' k"'!^"

g^"

films fprak. Dit wakkerde om m .
^" °"^"'"^d'g vap i,V

weder Lr Armenien te keerenTln quam om fifn' nnf
f,^'^g^«heytB,„„„,

groot en eerweerdig man te betüyaen?rrr 1
«"17^

-erweerdige BifTchSp van AntioS.' en hoffleeh T'"" ^.t^'^c
•
'^'™»^""

'

in alles tot hem ^s ovef£me„
^^'•'^"^eld was en byfonderrdathysp.*,»-

en verklaard had hernomt ^elif
''^^ t"f,'•°"duytgeloochend„rc^""'-

de Bafdius daar on ^'^T"
ben, dat hv fo L?vl r ^^ 1"''^" gevoele>i van dien man heb-
en ontkennL 'tïe^n hïVr'"?

' f°"de overfpringen tot het ander.

dere gelegenthedfn f.i^ ^"^T ^" ^"-^ ^y, die in an-

fulkefglwSTeen a1 ^^^"\ '"^'^^^^^^ het liegen te hebben, in

«angaan^ döl ,f" T} '° "P*^"!^^" '^S^", ^e bekende waarhcyt foudc

deefen op defe voort T ^n'' '
1°^"'"'.'^^ ^^"d'^ daar over la'ten oor-

die hv I

P^«'^ 7°°'yaarde
; Dat hy hem de verklaring van fijn Geloof

niet hem fV. ^ '",''r'''^' ^/u
'^'^*-g<=n'eenfchap houden, en

ftel behaaede ^^/?" f™f"'^^ap ontfeggen wilde. Dit voor-

rijn
: waar on^ ' if' °P '^'^ voorwaarde eens te

te
, hen weder een ^" ^u''°P°"' ^^^'""g'' belof-

n>aar als fv d/ '^"'^ ^^^g^°P h"n t'huys reys te fuUen geleyden:

'et geen laatftVrTr' ^''^ geheel anders, en vergeetendew„,d

en beie<?enHrL
"""^ afgefproken was, gaf fijne driften weder toe , Th=od„,„,

vry onh,.U f.^
'^S"" ^^'"^^^ ^an herbergfaamheytengodsdienft,^"''^''

tffchevd
^"'^'^'^')^- ^"fi^'"'' «^"^ <l"^'ijk onthaald, nam fmZ^t

landfch f"
^'^'trok naar Satala, alwaar hy metdeEiflchoppen vandatS«aia.nap leer vreedfaam handelde^ en raad pleegde om hun Kerk in^^,'*;,?'-

^'^^P'Ayi.p
[Xx 2j goede""""
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«net hun goede ordcf en ruft te brengen ,
dog wierd van het volk ernftig verfogt

Biflchop hen een ander Biflchop te geven. Daar was, fo 't fchijnt, eenon-
ferioend.

tullchcn hen en Cyrilius hun BifTchop, fo dat fy om 't een en 'tan-

der voorgeven fig van hem hadden onttrokken. BafiLius onderfogt de

faak, en vond^ alles dat tegen hem ingebragt was nauwkeurig gewikt

hebbende, dat het maar boofe opgevingen waren, gelijk fijne vyanden

felfs bekenden. Weshalven hy hen weder bevriendde, fo dat hyenhet

volk wederkeerden tot hunne onderlinge gemeenfchap als van ouds. V^n

hier nu vond Bajilius goed, gemeldenKeyferlijken AmptenaarZ^'r^»^^^-^

berigt over te fenden , van ?t geen hy aldaar verrigt had , en met eenen

bekend te maken , waarom hy , in 't geen hem belaft was , niet meer ge-

vorderd had.

Euftathius 111. Onderwijlen vervolgde Euftathius onfen Bdfilius met alles wat

vuyiigheyt
j^gj^ fjjj^g boosheyt en nijd konde ingeven. Hy fchreef, en verfond fij-

iflsT brieven naar alle Geweften(^) om hem te bekladden en tefchenden,

weygerde by Bafdms te komen om hem te voldoen^ ofvan.hem voldaan

te worden j
hy logt by alle Synodale by-een-komften gelegentheyt hem

vuyle faken na te geven, en liet niet na, wanneer hy menfchen van fijnen

inborft vond, defelve met fnoode Ariaanfche gronden te vergiften. Hier

mede niet vergenoegd , fteldc hy ^ of liever die van hem waren opge-

maakt, hatelijke redeneeringen tegen Bajilius o^^ waar in by-na niets

waar op hy anders als fpotterny en verwijt te Icfen was. Dit alles verdroeg de^oc-

"»« «nt. (jj. ^y[an met een onvcrwinnelijke lijdfaamheyt ^ fondcr in driefaren tijds

7an°na^drie ccu woord daar op te antwoorden (e) , hopende dat de boosheyt haar

tarcnt^ds. felveH foude dood loopen ^ en fijn goede naam en agting van alle m^^'

duydingen en quade na-fpraak wel van felfs gefuyverd en opgehel-

derd worden : maar als hy naderhand merkte , dat die gerugten aan-

groeyden en alom ingang vonden, en hy om fijn ftilfwijgen fchuldigg^'

Qordeeld wierd ^ dagt het hem meer dan tijd te zijn de pen tot fijn ey-

gen verdediging op te vatten ; weshalven hy een wijdloopigen briei

fchreef aan Eufiathius felf j waar in hy met een onvergelijkelijk^

fagtmoedigheyt en bedaardheyt de vuyligheden ^ met welke hy beklad

was , afweerde , en aan de andere fijde de loosheyt en het beleyd fij'

ner vyanden ontvouwde. Hy foude fig mogelijk vergenoegd hebben

niet defe byfondere verdediging ^ ten ware fijne onvermoeyde partyen

een nieuwe befchuldiging tegen hem hadden opgefogt : want fiende dat

de faak van Euftathius te mager was, en niet veel om 't lijf had, brag-

Word be- ten fy nu tegen hem in , dat hy een vriend en voorftander was van ly^'

fchuUigd foUïnaris (^g) den Laodiceër, een man van ongemeene bequaamheyten

wrism^cnd geleerdheyt , maar die onlangs eenige gevaarlijke en onregtfinnige g^'

tc süjn. voelens van den perfoon onfes Saligmakers geopperd had. Dit is de

man^ feyden fy, wiens beginfelen en gronden Bajilius heeft aangenoo-

men, en met wien hy een feer nauwe onderhandeling heeft; en bragten

tot bewijs by een Boek vol gevaarlijke ftellingen, welk mogelijk van

^pollinark gefchreven
, dog van hen vervalfcht was , maar nu de naafn

moeft hebben van door Bajilius gefchreven te zijn ; fo dat men in alle

hoeken begon te rammelen , dat Bafdms van het regtfinnig G(t\ooi vva^

afgeweeken, en met menfchen van ketterfche gronden en ftellingen

meenfchap hield : ja dit gerugte drong felfs tot de Wefterfche Lan
'

^•di^ïp^^fchappen door. Dit bewoog hem de pen op 't papier te fetten dü

tnt\yoor<l- Schreef hy aan verfcheydene , en onder andere aan de Bififchoppen va^^

(M) S4ftLEpifi. 1^6. p. 112. (e) Epifl.J^.p-iio. {f) Epifi.79'p-^%9-
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*elkentvnH.r "?'"7f", f '"^ geloofden te verfetten, toe

«v5 Zil^y '^^'^'i^ "P'"^'^'^^ "Dat, wat ^j,o/ti„arü aangaat,

fchL ^ •'""j "^f"^ ^^"^e hem eerbied en a|ting""childig was, maar dat hy niet fo veel geneeenthevt voor nfSnn!

::fime'ftvl'^'^ ^ dejreVsM op fi;„f fch^Sn^^ ^;2ro»>^ne feylen inftaan wilde ; dat hy eenige van delTelfs Boeken eele

vZa ^1 'i^" i" y^^'^ onverdraaglijke en fchadelijke gevoelens ie"« vonden had d.e hy ten hoogften verfoeyde
, byfondef 't 'eenelv«leeraarde van ari/?«.menfch.wording; dat hyookgelefenhaddelTelft"Boek over de opftanding, waar in hy klaarl.jk beweerd de weder in

» voering van alles gelijk het ten tijde van Mofes was, en van het Chriftên«aom belagchelijk een Jodendom maakt; dat hy geenevandeffelfsBoe"
"

F'^"?" }'^^ ' """^ fijn "Jd beter wift te befteeden
, als

"voL^"
^ffoeken van fulke faken , en dat hy geheel geen vermaak«vond ,n de fantafyen der nieuwsgefinden

; datiilthem niet raakte, fo
" ftootelijk was, gefchreven had; en fodeêenc«loude moeten antwoorden voor denanderen, datdan£«/?«tói«x, hem

llt^ZTa '^r' ^f^^ri"' voorfpraak of leerling hy eg-

XxkTX^TZ r^^''
te laft leggende, wel Lde doen. indien hy«leUs eerft voor fijn eygen meefter Arius , en deffelfs leerline Aéüus«antwoorden dat defe befchuldiging nergens anders uyt kondelefcr^«ten zijn, „og op eenig ander fun1iame''nt fteunen, Tan da^hf Cr"«meer dan twintig jaren, als hy en Afollinaris beyde noe leekên^«ren een brief aan hem gefchreven had. met overker^ngewS

^^-^H'^' enkelijk opgevuld met wofrden va„«be eefdheyt. gelijk de eene vriend aan den anderen fchrijft rgenomen

::"emant^^edVBll?cho.?t'"j
gefchreven.^ehfrd wel

ovt irin
'
If 11^. ? vlr^

te worden het geen hy
heeft PSelSnTenrk H^i^'^'

ftken, een leek zijnde, gefprooke^

«aan een JoXf HetdenS^
„liik nemen indkn hv

^'''^'"^«^en had, foude de felve het nietqHa-

of Hevden eebrandA. -
'"'^^^^ teden voor een food

fe iSX efZ u
vertoondedatfijnbriefdoor-boo-

doen fSenl oogmerk was vervalfcht, om defelve te

Ie konl^om
^"'"^ "°™t gedagt was; dat dit was een fnoode en vuy-

klaar ën nn^
.'^™^"^\goeden naam te fchenden; dat fy, fo fy eenig

den de hrir^"'!,"
'"=^> ^J" gemeenfchap met ^len mL had!

hem 7 /,"' •'en fouden gewiffeld zijn, 't zy van

«den da^ bf ^^\^tomnarS aan hem,'fo'„denV
=.^ie

orengen cn bewijfen, dat hy met iemand van deffelfs Cler.

"kerkTeffn??,"' ^^^^r
^""^^^^ °f ^^"*g ^"der blijk van

«ven^T ^ toegelaten had. in welken gevalle hy hen gelijk ge-

«verfc^lT'
'^''"^/y d'e ftellingen en gronden, waar van fyophaaldin,

«felve 3^' ^"
\ ^ '^^ "^g'=''j'^ '^'^ ^^'^ "^ende wel wift) van de-

« keurde
aangetrokke Boeken niet gefchreven had

, nog góed

i^c ten
^^"^ vyanden nog geen ruft, maar bragtenHjr vord

lin^Pn
" '^^"^^"/egen hem in, dat hy aan dwalende Pevoelens en ftel-befchui.

bvfonV ^''^'"'"g Heylige Drie-eenigheyt vaft was, enX^JV
7ie

" de Godheyt loochende van den H. Geeft(/.). DitSto".
VerteM^"

gefelfchappen
, en by alle ^elegenthcden , voor waarhevtir?

'^ft"en wierd Bafdïus ten eerften verkondfchapt door fijnen innig-
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Weikhyte ften vricnd Nazianzenus [i) ^ die hem bekend maakte „ Dat hy onlangs

kom" door 53 op gtootc maaltijd geweeft was, alwaar hy felfs, en by-na het

Naztanzc- „ gehccle gcfeirchap ^ met Teer grooten lof van Bafilim fpraken ,
dog

,5 dat daar ook aan tafel geweeft was een man van een ascetifch ( oeire-

j^nend) en Monikken (afgefonderd) leven ^ die al dat opgeven van

films niet anders als vleyery cn veynfery oordeelde, alfo het feker w^s,

„dat, wat men ook in andere opfigten tot lof en xoQmvoinBaJll'msi^g-'

55 gen konde ^ hy geen roem altoos verdiende in opfigt van regtfinnig-

„heyt, alfo hy de waarheyt fchandelijk verraden had. Mijn Heer-»

i^fèyde Nazianzenus , hebt gy reden, om fo vermetel te fpreeken?

3, ik, antujoorde de ander , want ik ben fo even van Cefareën gekomen,

„daar de gedagtenis van den bloed-getuyge Enpfychim (die ten tijde

„van Julianus regeering ^ om het geweld aan den afgods Tempel be-

„dreven, gedood was) gevierd wierd
j by die gelegentheyt hoorde iK

„ Bafilius feer net en met groot oordeel prediken van den Vader en den

„Soon, maar feer flegt van den H. Geeft, waar van hy fijn gevoelen

„feer duyfter, en met fulke twijfelagtige en dubbelfinnige woorden

„ voorftelde , dat hy met opfet de ronde en openhertige verklaring van

„ de waarheyt ontweek , eerder als een loofen Redenaar , dan als een

„ Godsgeleerde predikte j en onder een reden-rijke voorftelling in twij-

„fcl gelaten had, wat fijn gevoelen was. beftraftedennian,

gelijk hy verder verhaald , over fijn vermetelheyt, en feyde 't.geen hy

konde tot voorfpraak van fijn vriend, dien hy dit voorval ten eerften

bekend maakte. Defe roep egter quam nergens als hier van daan. B^'

filïus had in de dankfegging cn 't gebed na de predicatie niet altijd gp'

De aanley- bruykt defelve lof-reden (Ji) j, maar fomtijds gefeyd : Eere fy den V^"

SuÏÏ^^^^^' ^^^^ ^^^^ ^^'^ ^- ^^^ft> en fomtijds: Eere fy den Vd^^
ging."

' door den Soon in den H, Geeft. Defe verandering mishaagde, fo

fchijnt , fommige tedere en nauwfiftende ooren der toehoorders ,
die

toen in de kerk waren, die aanftonds uytriepen. Dat die uytdriikkin-

gen en manieren van fpreeken niet alleen vreemd, ongewoon en nieu^

waren , maar met malkanderen niet beftaan konden ; en ^ om de waa^'

hey t te feggen , het was fo wonder niet , dat fy fuiken uytvlugt maa^'

ten , als wy ons maar herinneren , wat onluft te Antiochien om die lel-

ve reden gerefen was(/) , alwaar het ecne gedeelte van de Vergadering

de laatfte form om God te roemen in tegenftelling van de andere g^'

bruykte. Om dit beter te verftaan is noodig te weten , dat onder de

Chriftenen aldaar, byfonder te Antiochien, drie of vier verfcheyile^

formulieren van die lof-fpraak in gebruyk waren Het eerftexv^i^'

Eere zy den Vader , den Soon , en den H. Geeft j dit wierd van alle ƒ'
kend regtfinnig te zijn. Het tweede was: Eere zy den Vader door def^

Soon in den EL Geeft. Het derde : Eere zy den Vader en den SoonJ^

den H. Geeft. Het vierde : Eere zy den Vader in den Soon en if^

/ƒ. Geeft. Het eerfte van die alle wierd van de Arianent'eenemaalver'

worpen ^ . en de drie andere van hen doorgaans gebruykt. Hoevvel n^

defe laatfte in een goeden fin konden verftaan worden ,
egter vvierde

fe gebruykt, als met groote ergernis , byfonder van de eenvoudigfte e

onverftandigfte toehoorders, gelijk wy hier fien in het geval van B^^^

liusy daar alom een groot gefchreeuw , en eerlang een volkomen B^*'
,^

rie van fijn afwijking van de waarheyt af gemaakt wierd , welk hy
^^^^

(O mt.innt^. Epifl. z6. p. 789. (O Bafxl. deSpir. ^. c. i 29^ Tom. 2. (/) T^^'^^'^'^^,

1. c. 24. ƒ7. 106. So^om.lih. ^.c. lO.p. 5:; (w) Philofl.lib. ^.€.iT^.p.^^^-
^^^^^

l/b.$.c.2^.p.7l7. nd.Nicet.Thef.OrthodJib.^.c.iQ.p.^'èi.
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„,ogt -verlaten worden, indte» hy denjelvenmet eerd en erkt
"J.j

als eenswefens met den Vader en den Soon
, dcrelve celüt iZ¥heyt, en mede~ in CMajefteyt. En om^^S^ Z'

Shedên'"""''
teekendehy fulks met alleen bjTe^gentheden aan, met byyoegmg van een nader verklaring en aandrinall

J

van den artykel rakende den H. Geeft, maar fchreef fok vTfcheTdên

rint J^'V'" byfonder die bekende en doorwrogte redeVe?nng <pe Spntu SanBo , Van den H. Geeli die hv aan , Amihi^uS n^r "T^^ °P;-nsverffi;y£fetmaate^^^^^S 7'^'°Tg i" "« den ftaat des verfchil, voorfteldrfn^/'"*^

hevt TonnlT^f ^" toeftemming van de gehcele oud

derfed £ def "y'^'"g«". teg^i hem in|ebragt . vve-

fchevden mafr ''""f^^/'"F T^^er , om hem „iet alleen met y^u
hem^JL;;noÓ|nTi^"/«ft7Jd^?d^^ Wyhebben

perfofr'fnÏHey^^^^^^^^^^
ter felver tijd berchuldi|d drie Gocfen L ftdkn r«v' ,1

^gff^ ^lerd hy
belliaanfche kettery wSerleggende

, beweerde itVr d t '^-^ ^a- word

*7/<y?^/.x of perfoonen m de Godhevrz! n tfllf
toel4orders d^t hy drie Goden ftelSe.^' D^i" 'nSt^^el eeTof"^^^de en ongegronde lafterine, e^ter hnd \.^f 1 ,

" ?"g«'jm-
dat hy fig genoodfaakt vold fn een^ ^ ° ".^'^ mgang by het volk,
veren.' Dus vvarhv ak hp7dn.l

P'=«*'«t,e daar van opfettelijk te fuy-

P^filen, Tn i^l^nyS^oTeT Y^-^enU./.J.
indien fijne vyanden alleen dn?!^ u .

^^"^ ^^'^ ""^^ geweeft, Selft vielen

het bedroefdfte van dien tl r
P ^^^dden

:
maar 't geen ié-

dere vroome Sen wTerf.nM"'"'^'' ^'Yf VJ"
^''"^ ^" -

van hem gefe-t wierd'Jhn ^"^^
\"g^vyikkeld , en gaven al 't geen

n«r fijn orde? erfden ^17' '^^^^""'kken d>e onder fijn opfi|t en .,eM„„ik.

«'ft, dat IV on het nnin.
" «Ver het geen Van hem gefegd wierd fo^ont-

fogt hy doL Ln w,?^ f af tefcheyden, en daarom
gen. Herwas r.T;^

'?"'';"*^^^^ andere gedagtcn tebren-

ongereS liJ f '^='^"J^^" '
^n fcherp te verwijten hun

f°nderfeifrt
^ u^'"' over hunne t'onregc en

><=gene BilTchnnf" ^7 °PS«^«f'^ gevoelens. Onder de hem naaft ge- enderege.

vyanden te a.^^^ r" "'^T""* g^"^?^" '^et voorgeven fijner

SlT' R'^h^*^"'"
gewaand afvallen gevoeliger te zijn.Sc^rr

VoorftanTr
' ^'^'^^hop van Ancyra , een goed man, en een yverig

f*°even te h,^^^^

regtfinn,^ Geloof, die hem befchuldigde faken ge!

andere tot f,,u
' ^'^ het Geloof vernietigden

, oftenminften'tgeen

daarom ver. v f^"'^'^
gefchreven hadden, te hebben ondertekend; en

ceeren r i 'P"'^ ' ™ dreygde, fo niet te excommuni-

de hem t
"'«^en te ftellen. Baji/ws dat hoorende, voer- Dien hf

,,vrp^^/ ^^'^°^^(?) «Dat verwijt en quade bejegeningen hem niet""'"^»"-«vreemd voor quamen, gemerkt hy wel wift hoe genegen de menfchen
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55 door de verdorventheyt der menfchelijke natuur tot het omhelfen van

5,quade gedagten5 en gevoelens van andere zijn^ maar dat hy Tulks

jjminft van hem verwagt hadj dat hy met fijndreygenlagte, maar hem

„jammerde j dat fuiken opregten Man 5 die de Kerke fo veel dienft

55 deed ^ fig fo verre door de ongeregtigheyt van die tijd liet vervoeren^

55 dat hy meer geloof gaf aan alle-mans praat , als aan het geen hy door

5,langduurige ervarentheyt fclf bevonden had 5 en dat hy fondergenoeg-

35 fame reden of eenige grond fo ligtelijk tot quade agterdogt en alfo tot

5, misnoegen overhelde j dat hy^ indien hy llgfelven tot de fekerheytoi

55 onfekerheyt van 't gemeen gerugt had willen geruft ftellen j niet an-

55 ders had behoeven te doen 5 als daar over hem een korten brief toe te

35fendenj of door een befcheyden boode hem daar over te begroeten >

35 ofte hem tot fijnent genodigd en verfogt tc hebben , maar by alle ge-

jjlegentheyt opentlijk van hem tc praten^ niet anders was dan fijn fchan-

,5 de het geheele land door uyt te roepen 5 dat hy niet konde bedenken

35 wat hier de reden van waSj of het moeft zijn 5 om dat eenige boos-

J5 aardige menfchen op fijnen naam ketterfche Boeken uytgegeven 3
en

55 hem daar door misleyd hadden j en hoe het was of niet j dat hy hem

55 verfogt rond te gaan ^ en bekend te maken, wat hem tot fuiken mis-

55 noegen en ongenegentheyt had aangefet 5 op dat hy figfelven 5 fo het^

5, van noden was, foude konnen verantwoorden. Scker is het^ datde-

fc goede man over de boosaardige lafteringen fijner vyan den;, endclig^"

geloovigheyt fijner vrienden ^ fo ontfteld was, dat hy plegtelijk betuyg-

defr}, aan de getrouwigheyt van der menfchen kinderen te twijfelen?

en onfeker te zijn , oPer onder defelve eenige opregtigheyt en getrou-

wigheyt te vinden was.

V. Dit was egter nog het laatfte van alle fijne mocyelijkheden niet»

want daar ontfi:ond een verfchil^ welk tuflchen hem en Antimus ,
Bif'

fchop van Tyanen , geen kleyne onluft baarde. De aanleyding daar toe

was als volgd (j) : Cappadocien was onlangs in twee landlchappen ver-

deeld 5 daar van het eene het eerjie , en het andere het tuceede genaamd
wierd ; de voornaamfte en hoofdftad van het eerfte was Cefareën

,

lijk dat van ouds van de geheele Provincie geweeft was 5 en voor hel^

tweede gedeelte wierd de eer van de hoofdftad te zijn gegeven aan Ty^'

nen 5 welk
{f)

door Semirajnis op een grooten heuvel gebouwd , en alfo

een oude en fterke plaats waSj Stephanus (y) debefchrijvingdie'eriy^^'^'

bo van geeft qualijk opvattende , fteld Tyanen aan den voet van den berg

Taurus5 niet verre van de plaats Torta Cïlicia (de Toorten van Cilf'

cien ) genaamd , daar nogtans Strabo in gemelde plaats niet van de ftand-

plaats der ftad , maar van de uytftrekking van haar gebied fpreekr.

Tyanen was ten allen tijden een aanfienlijke plaats geweeft, en nu door

den Keyfer Valens (tot fpijt voornamelijk, als wel te denken is,
"^^^

den H. Bafilius) tot een hoofdftad van een gedeelte der Provincie ver-

hoogd , en een groote ftreek van dat land daar onder getrokken :
ijY^

kragt van dien matigde fig Antimus ^ Bifithop van Tyanen , een hoofd-

ftads-magt en Kerkelijk regts-gebied over alle de kerken van het twee-

de Cappadocien aan , alfo het, naar fijn feggen , niet meer als billijk w^^'

dat het Kerkelijk gefag naar de bepaling van het burgerlijk gebied wier'

de uytgefct. Bafilius was gevoelig , dat dus doende de oude weerdi0'

hcyt cn het regts-gebied van fijn ftoel merkelijk verminderd wierd, ei^

leverde tegen defe hem onverdraaglijke inkruyping en regts-aanmatigmg

if) £piJ}.79-p-H^.ficie i.CrEpifi.Si.p. 1^1. C. (s) Ndz,Unz..Orat. zo.p.^^')-^*^'

£öfiLEpifi,i^cf,f,^^y^ (O StrabMb. ii.p, 537. Qu) In voc, 'l6»vei.p. 670,

ks, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.



vi.Afbeel. den h. basilius
?e^eU D

'^°°rftellendedat fulks een inbreuk tegen devaft-

da 1V 1^'^''"' verongelijking aan de Kerkelijke Orders was>

d^ de r t T'"''7'"Sf" « den Bnrgerftand niet te doen had;

fiin r j ..l-^"
^''"^"'^ onderfcheydene landfchappen hadden • daC

5^
Aards-Biirchoplyk gebied opfulke^ langduurigen|Loonteftëjnde

*
worden ingebragt, meteen woord, ^^/'wf»^^oudepalen, die de Vaders gefteld hebben, niet behoorde 'u.ertc neemenUe nieuwe hoofd-ftads Biflchop, aan de andere zijde, deed al wat hy kon «, «e"e. om fijn aangematigd Kerk-gebied te bewéeren en fig daar in fterk^^-'^cr

1

'"^P,' °P 8f" '••i" «yg^" Synoden re'°''"*°-'amen, trok het inkomen der kerken naar hem (onder anderen de rente

Ilf/r"]
Martelaar, op het gebergte van Tauriis, want

fs. delelvc na Cefareèn gebragt wierd, overviel hy met een gewapendennoop de overvoerders, en bragt de Muyl-efels met hun Vragttotfijnenh
oewoog de Ouderlingen van verfcheydcn Karfpels fig onder hem te beee-ven, en wierp, dien hy niet konde overhalen, uyt, en fteldeanderlin
nun plaats. Dit veroorfaakte veel verwerring, en baarde in de Kerk, in

S verJ/rr 7 ^'^^^"^
^ ^" fagweIdathetB.fiKu.

van
''^™«^ ^"^^ te trekken, en dat hy-"'»»

de Arnn^°fl,"'"
S""^' ^oor uytfpraak van een Concilie ( alfo TeS^rM.de Arianen thans alles regeerden) alfo min hulp te verwagten had- namrS "r^/daarom voor, het fo te ftellen als hy in dat geval beffkonde en d^breuke te geneefen door het aanftellen van eenV nieuwrEifTchooDen

t",^]!! "F"^PfTr"-, door nu wierdLonweêf en eeXngeftild, de Kerkelijke inkomften uyt elke ftad overgegeven aa^deffeff"Biffchop, en ('t geen het voornaamfte van allen was") de Kerk beter

Sdt ureftS"''' ^^^^T'- aldaartotnogtoi fig w^denfi^

konde on^d! ? v ' 7 Biffchoppen wierden^angefteld
i

fielen g°Pott forS 'ZtJ^^'^'T^'' ^« der menfchen

kreeg tlËlZ'^'''- ^ff hier in befig zijnde, „, ^ge
ge virvolg ncr lie daar on 1 ai^™^" ^" ^an de itren- '^ng 'v'.«

rianen geln j^arj txe oFral ''''"^T^ ^''^'^r""' '
^.-aar in de A-

™

van wreedhevr Pn „ "l.'?"? 7,^ menfchen ontfien , en allerley foort A-hLfms.

Bm-cZn hp^fr V
°"™^"'^helijkheyt geoeffend hadden. Onfe goedeSeentSf Tf ^^""''^^ "^^^"g™' fchreef aandievan Afexan-

„ en fevd
'3"''"=^W i >, waar in hy hunnen ftaat beweeglijk beklaagd. w.=r

Go7fii'„T f""«^king van dien by-na in twijfel geraakt tezijn, of -
.

,

Sïwirff ^'"^ "^"^^ ""g^ verliteniebben, enVditrir
, enJ \ 7 j V ""ï!'^ ^'J"' welke de groote verdorventheyt

hebben, en de fine desvePderfs , diehemteJnJ'""''-

„Veil 1
""'1''^^ "^^"^ God genaamd, ofah God geëerd word,

»^openbaard worde,,: dog dat fy onderwijlen alle hunne verdrukkinl
fc^n, noedanig die ook (ouden mogen wefen, eeduldi<T, crelijk als"dappere krijgs knegten Chrifti, dragen moeften; Lt het^gee^n Xnder

'

ver-nF"""^
'"^"^ g'^heele gebouw van de wereld ten laatften eens een \

'fo ppnTr^ ™ ontbinding fal onderworpen zijn, foookwy, die maar

'nVhS '^Y" gedeelte van het fclvezijn, onfe ongemakken en fwa-

mp f I 1
" ' dat de groote Rigter der wereld ons niet

"fpl r u
°P'=gSen dan wy verdragen konnen; dat de kroon des mar-

«leiaarlchaps bereyd was voor hen, en alle die Belijders (Confefforen)

»cet-1
'^"""'^ handen uytftrekten, om hen in hun gefelfchap en"6 al aan te nemen; dat fy fig de voorbeelden van die groote en god-
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„vrugtige Mannen., die door veele verdrukkingen in het Koningkr^ke

5, Gods -jvaren ingegaan , fouden voorftellen > dat hoe grooter hun lijden

„was^ hunne kroon te heerlijker zijn foude^alfo het l^den de/es tegen-

„ woordigen tijds niet te waerdeeren is tegen de heerlijkhejt , die ons

geopenbaard J'al worden-, dat hy^ fo hy de kragten gehad had, felfs

35 wilde overgekomen zijn, om de treffelijke blijken van hunne volftandig-

>5heyt en lijdfaamheyt aan te fchouwen^ en door hunne gebeden- en ge-

„felfchap vcrquikt te worden, maar om dat fijn ligchaam fwakwas,en
„ de fiekte hem in fijn bed gevangen hield , en felfs de wolven aan alle

„kanten oppaften , om op de kudde aan te vallen^ hen niet anders als

„met een brief befoeken konde ^ ernftig van hen vcrfoekendej dat fy

55 dog God voor hem wilden bidden, dat hy die weynige dagen , of

„liever die uuren, die hy nog televen had, ten dienfte van Chrifius

kerk en den Godsdienft befteeden mogt.
Wasagtja- VI. Agt jaren en eenige maanden had Bafilius de Kerk van Cefareen

grmaanlng^^^ge^rd (jy), Wanneer fijn afgemat ligchaam, door fiekten van binnen

ciflciiop ondermijnd , en door geduurige ftormen en moeyten van buyten ver-

rcïn^*^^"
"^^^ begon te begeven. Siende dat fijne kragten hand overhand

afnamen 3 verfterkte hy fig(2;), om fommigenvan de fijnen te vergade-
ren , en defelve bevelen te geven ^ op dat na fijn dood de kcrken-dienft
behoorlijk mogt worden beforgd : maar de fwakheyt aangroeijende

,

wierd hy eyndelijk genoodfaakt het bedde te houden. De tijding van
fijn gevaarlijke fiekte wierd fo dra de geheele ftad door niet bekend, of
het volk, gevoelig van hun nakend verlies

, vergaderde ontrent fijn huys,
als of fy , door hunne gebeden en droevige klagten , de fiel , die nu fl:ond

,

hemelwaards te vertrekken , poogden vaft te houden , en elk toonde fig

even graag, om fijn leven, indien het was mogelijk gcweefl:, met een

Hy fterft. gedeelte van het fijne af te koopen. Sijne kragten waren nu befweken,
dog hy vergde de natuur om nog voor het laatll haar kragt te verfame-
len , fo dat hy nog voor een korten tijd godvrugtig fprak tot allen die

rondom hem waren, waar na hy met dat kort, en treffelijk gebed ^ U
dom°"'^"'^^^

^-^^^'^^^^ ^^'Z/^'-?//^ mijnen geeft i fijnen gcefi: gaf Hoe oud hy was

als hy fl:ierf, is onleker: fommige willen, dat hy niet meer dan vijf-en-

veertig jaren foude oud geweert zijn, maar alfo hy meermaals van fij^^

hooge jaren gewaagd , kan dat geheel niet worden toegeftemd. Sijn

^^'^'jjl'^Sfa- begravenis gefchiedde met een ftaat en plegtigheyt, die met de gedag-
tenis van fuiken grooten Man over-een quam. Het lijk wierd gedragen

Het volle op dc fchouders van deftige en eerwaerdige Mannen
, terwijl de met''

Tt^X^^^^^^
'^'^^ ^^^^ aandrongen^ d'een om het uyterfte eynd van fij^]

Jg -"t.^
' dood-kleed te mogen aanraken, een ander om maar temogen de hand

heyt. Haan aan de baar, waar op hy lag, een ander wederom om binnen del-

felfs fchaduw te mogen komen
j fommige poogden naafl: by de dragers

te geraken , en die dat niet konden doen , vergenoegden fig hem van

verre te mogen fien^ de ftraten en wegen waren alom vol volk, enduy-
fenden van allerlcy rang en jaren vergefelfchapten het lijk, waar van ee-

nige voor-uyt gingen, en andere volgden, na dat fe befl: konden > maa^

niet minder was het gejammer, dat er gehoord wierd: want het v^'^^

konde dc droefheyt in hun hcrte niet fmooren , fo dat door haar jii^'

merlijk klagen en krijten het fingen der Pfalmen ('t welk thans by de be-

gravenis de gewoonte was) niet konde gehoord worden. Sulken droe-

vigen accoord maakten allerley flag van, menfchen , felfs Joden en HeV'
denen?

(;) ^Jlpi^'invit. Macrin.p.1^7. f^td. Naz.an Epitaph.BafiLTom. i.p.i%2. (z,)^^"^'
Orat. 20. ƒ?. 3 70.

f r j r j:>
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Cfhevrov.th"f"'"
''"y^™'^"dfche, elk, poogde om het eerft fijn

% buJtenTr ^t™''" ^'''"f
"y^^"' fekerlijk

, daar deed

want f l
hun oogmerk was, een andere droevige faak op-Want fo groot en onvermijdelijk was de drang, dat niet tegenftaandealIe mogelijke voorforg, verfcheyden menfehen dood gedroSwTerden

r'""''^
geoordeeld, dat fe hem fn fijn dSioSvergefelfchappen en geagt henfelven by fijn begravems tot oiFerhandente hebben opgeofterd Het lijk vvierd eyndel.jt , na veel moeyte te"W,. h,gravegcbragt en gelegd in het graf fijner Vaderen, alwaar h/h/t S-'^"-lelfchapvan BilTchoppen en Martelaren had , Chynuwas, omweltef£gen

,
het een en het ander ) De gexvaande Amphihchius (a) feyd , dfthy wierd bygefet in de kerk van den H. Euffychms, den ™den uZ

fchonA/JT"
een fijner Voorfaten, en eenige andereichoppen begraven waren. Maar 't waS daar of elders, fijn lieve r/l

Wijdluftig IS, hier(m de taal, daar inhet gemaakt is) fuUen byvoegen:

^
: - - y - w-yi »

A«5c«f ityuv, ^^v^KVi <^^{^oL,AÓyov,7ru\d^ui,

Ep,"a4 TToAv^iVsf VVV rrAicv arpejc/j}?.

^ ^ita /3»0Tif T>)Ao9-g (TVV^iffixi
y

re au,^oA.y...V,> .

•

^
"/^^^^?>jy3ve,^«^Jé.eBWA,.,

^

^« K«T7r^^^o;c«. re ;cA^o. «Vk* Km vw.

B^<r/A*ov

» i w -^ ƒ "'•v^w vpS^Wf*
KatvTöspsftji/ ^uê;^' «£*(r/*£6 i})«i«vTaTg w B«cr/A£<£,

BpovTJj fl-ero KÓy0'y ctVfpoTr»; c^ê |0/(^.
kfka,yji^ aq iSfyjv /epjjv AzVff, vi^iKiv irco

B£v9-£fl6 TrdvTÏSókYig T« TTvivuur^y oosoiT ixci

Tvig ^^myig co(^iy]Cy ifXTTvoov i'fipov iijfy

OKTXixïi \XOtO 9-£04tpOV(^ yiViOt T£('|/ö6?.

T»Ta /^oi/oi» r cm u 'S,xiriKn' ohiyov.

^«tfotg u Bx(TtMièy}(^ iihtmg »;/x£a? I'^tt»??.

Tftjyo^k TÓSi ffoi yfccf/,iA,' kymvfx^iSiOi,
U.v^og O J* ov 4)<A££ö->C£?,

£;t£<?;^p£@- w BWa£/£
T^f ^i?.tyi?y ^ <ro< JwpöV «7r£U3CTOT«8TOV.

rp);-,op<^ Basc-M£i£ Tïi? xo»-/!! oivi^fiY,x

SevendeAfdeeling.
Een uytbeelding van Bajilius, en vertoog van fijn perfoon, in-

borft en Schriften.

INHOUD.
^^^fi aangeboorene bequaamheden die wierden ongemeen 'voorUeret^J ^as geleerd tn allerley wetenfchaPfen. Hy had een ongemeen tref-
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fel^ke filrryvens-wijs. Wafer de Ouden van geoordeeld hebben. Li-

banius /preekt feer loffelyk van Jïjn wel-fprekendheyt. Sijne feden en

deugden, godvrugtighiyt
, yver , jiandvaftigheyt ,

maügheyt ,
verag-

tmg van de wereld, mede deelfaamheyt , nedrigheyt envrcde-lievent-

heyt. Een befchrjjv'mg van JijnuyterIjjk we/en. Van fijne fchriften-

Eenige derfelven worden hem fonregt toegefcbreven. Die hy waar-

l^k gefchreven heeft fijn uytleggingen , verjchil-handelingen ,
predica*

tien, lofredenen ^ brieven en verhandelingen van regelen en voor-

fchriften. Een nader gefiigt van elke foort. Sïjne redeneeringen'van

het afcctifch {oe-jfenena) leven. Onderfioek hoe verre het opftel
'^^^^

fijne Liturgie (JCerks-plegtigheden^ egt is. Nazianzenus roemt Bafilius

fchriften.

word ver-

1.

B
Afilitis naar behooren uyt te beelden , is niet ligt te doen :

Nazian-

zenus wift'er felf geen raad toe, en indien fijn pinceel heni

naar het leven niet konde aftekenen en ontwerpen , het is veel

minder van een llegter hand, gelijk de mijne is, te verwagtenj wes-

halven wy maar enkelijk op eenige voorname en groote trekken ,
die

ons eenige uytbeelding van hem geven konnen , ons oog fiillen laten

in fijn na- gaan. So wy letten op fijne natuurlijke bequaamheden , hy was eert

tuuriijke man, die een klare en doordringende bevatting, een fiieedig en veerdig

hclSr*" verftand, een diep en bondig oordeel had, en die gepaftelijk en krag-

tig redeneeren konde j welke alles ongemeen wierd aangefct , en een on-

vergelijkelijken luyfter en cieraad had, door fijne verkregene veerdig-

Entocne- ^^^yt : want daar het hem aan een goede opvoeding niet ontbrak ,
feylde

men in alle het hem ook aan geen yver en neerftigheyt, om daar fijn voordeel mee tc

fthappcn.
^oen, fo dat hy ftudeerende alom t'huys was, >ipi 7r*<rjjf ^«*<J6/«>? «'? »V
sAnA«)cw; [a), en het top-punt van alles dat geleerdheyt hiet beklom y

waar in hy, feyd Nazianzenus {b) , geen pad onbetreden liet, en eg-

ter in alle fo bedreven was^ als iemand anders in d'een of d'ander we-

tenfchap , en fo nauwkeurig tot de kennis van alle konfl:en en weuen-

fchappen was doorgedrongen , als of hy hem maar op een van alle ge-

legd had ; hy muntte uyt in de Taal- en Wel-fprekens-konft , in de Wijs-

geerte, in de Natuur-kunde , in de Tel-konft, en niet min indekenniS

van des Hemels-loop en het afmeten van de Aarde, En waar in niet?

had alle de fchat-kameren der Heydenen door-kroopen , en de binnenft^

vertrekken van de Wijsgeerte^ en allcrley ongewyde geleerdheyt door-

fnufFeld, waarin, naar het feggen van Thiloftorgius (c) , en mogelijk

Byfondcr fpreekt hy de waarheyt , Athanafius by hem maar een kind was.
degoddc- <ioor dat alles niet voldaan , maakte hy fijn voornaamfte werk van deH-
^ Schriften te doorfoeken en te verftaan j waar door hy in de kennis v^i^

de gronden der Godgeleerdheyt fodanig toenam, dat hy de gevoelens

van de thans fwevcnde partyen, en wat fnoode uytvlugten defelve op-

haalden , wetende , bequaam was elk tegen te gaan en den mond te ft^p-

pen. Om kort te feggen , hy was , feyd fijn eygen broeder ,
«p'^ê^^^

Si^^Qr", een regts enftinx vegter , die met menfchelijke en Godde! ijke ta^l'

kunde gewapend, fijne partyen, van wat kant fy quamen ,
verfloegj

de ketters of Heydenen tegengaande, feldenmifte defelve te overwinnen-

Dit was de oorfaak^ dat men in faken van gewigt fo menigmaal fijn S^'

voelen afvraagde, en daar naar te werk gingj en dat de Hooft-ketrers ^^^^

dien tijd fo fchuw van met hem te fpreken waren , datfe liever van v^rre

met

(/t) Snid. in voc. R««riA. (b) Nax.i4nz., uh, fitp. ;r.
j ^ j. cr Nyjftn.Orat. tn B^fil- T^'^^'

ƒ.911. ^pud Suid. loc. ctt.

en de rcr-

Ichillige

ftukkeq.
en

1^
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£unt!^ 7 uP''^^" ' f "'^"^ "^^t ï^em redeneeren. Ja

ükiTTrf' anders een man van een (laaien voorhoofd , hield

p^^I .
'^g^^" ^^/^^«^ tegen'hem gefchreven had,K K

""'^^^^"3 eenigc jaren te rug, en fchroomde het aan 't

ïiFh ^ ' ^afi^i^s Jeefde , figfelven verfekerende dat heC

4^ wo'l-den'^"

^'^/^//a^uytkomende, van hem niet foude kennen weder-

f^Jk
enwijsvan fchrijven is verwonderlijk, en by-na onnavoU|e gepaft, klaar fin-njk, fagt, aangenaam en gemakkelijk, entta"?egter ovcrtuygend en kragtig, en vloeyd van hem afmet een natuurlijkeen ongcfogte foetigheyt en aangenaamheyt. Sijn netheyt in de wijs

geerte Ichond de vloeyentheyt en befchaafdheyt van fijn ftijl niet, en
^eiagtigheyt en cierlijkheyt van fijne uytdrukkingen, benam fijne onder-
naiicien hebbende ftof, en bevvijs-redenen hare kragt en overtuyginrr niet
^btlotheus de Patriarch van Conftantinopelen feyd ons Cd) , Dat hetalsH^-^g^-

ZllK ft^
'''"-^''-^^'''' aangemerkt, dat hy de hoogfte en ver^ïïS;

vardfte befc^ouwinge^^ ontrent de ftukken der Godgeleefdheyt fo nauw-
Keurig doorfnufFeld, bevat, oordeelden verhandeld, dat hytcffenshet

levTr r r^?^ f"
her^s-f^gten gaande maakt, en niet andersals

lev^enfchijnd tefpreken, endeonnofelftebewijfen, ^Is hyfe ophaald,

fatel -n iT" f \" '^^f"" '/'l
^^'^ "PhLheus Voor. vanPho^laten in die felve plaats een man , fo iemand

, bequaam om over fulke
'

laken te vonnifien . feyd van hem , Dat men , om iemand kragtig te overtuygen en te roemen
,
fig geen ander voorbeeld als van felfsnie'td^van T/aU of 7)en^oflhenes^h^^^ van de Ouden tot vcr;onderinthoog geagt, behoefde voor te ftellen. ErafmusCn geeft hem de voor Vaa Erafrangvoor de vermaardfte redenaars van Griekenland: fwan td^^^^^^^-

%hT ^-^>-^ loopt tot kleynigheden entotniets

: R yttT/v^^^^^^^^
en veJakelijk,^mfar fonder deftj

trekken af^
fip fraayheyt met al te veel gefogte fins-om-

S^o^Tr^A^^^^^ heeft nevens andere ook dffe misflag,

ton en £f
g^^^vongen en te fwierig doorvvrogt is, maar indefea

InTn
^"^b^^^kt geen konft of ey|enfchap , geen ftudie ofoef-

niet h^' T volmaakt te doen zijn. Selfs fchroomd hy

Schri?.!"^
voorrang voor alle die groote en eerweerdige kerkelijke

w^fr' ^'j^^" g^^^"- ..Athanafius, zijn fijne woorden,

Tmenr ifV^^^"^?"^ ^^'"^"^ leeraren, maar 't ontbrak hem aan
. lenichehjke geleerdheyt: Nazïanzenus was een groot Man, dog te

\u ^ op eierhjkheyt, en beknoptheyt van fijne ftellmgen : NyJ^e-

woc % "^^^ gpdvrugtige eenvoudigheyt
: ChryjoftomusAvas waarlijk wellprekend, maar te wijdluftig, en genegen om onno-

'de 1 i/^^H^ ^^^"^PP^"- ^"^y^ ^^y' BafUius is niets, daar
'J^e lekkerfte tong geen fmaak in vinden foude: hy ftelde fijne gedag-

o a^^'
eenvoudig cn klaar voor; hy fpreekt fo als de konft

"all r c l ^" ^g^^"^ '^^'^'^ ^y'^"* g^^" ^^l^^i" vanj hy toond
>5^ieiins lijn bedreventheyt in de Wijsgeerte, egter geeft hy daar niet

'Vv^d°^'
"y gebruykte geene uytheemfche konft-woorden, tenware

35 y oe waarheyt ophelderen , of tot godfaligheyt aanfetten konden.
55 in het uytleggen van de Schriftuur is hyomfigtig en behoedfaam , en

coT^' ^' ^' ^' ^^-/*^- ^^'1°^' ^ ^hf ^i^i- P^f^- ^"^f- T<^^- 2. 330. (O
fréifat, in edit. Gr. Baftl. Cr inter Epiji. hh. £fifi. 7.
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EnLiba-

Blus.

egter klaar en verftandelijk ; in fijne lof-redenen wift hy fo gepaft naaf

35 fijne toehoorders te fprcken, dat'er niemand was ofhy kondehem v^-

ftaan , en egter tot Verwondering was voor de Geleerden. Wat ftone

hy verhandelde , hy toond altijd een fuyvere en klare welfprekend-

heyt 3 die hem als eygen is maar fijne redeneeringen verliefen niet

weynig hare aangenaamheyt en cierlijkheyt , wanneer fe in een andere

Gregorius faal wordeii ovcrgebragt, fo dat Gregorius de Trapezuntiner, hoewel
Tra^zun-

geleerd Man , en een geboren Griek , begonnen hebbende Bafilit^

werken te vertalen
, fijn voornemen moeft fi:aken , en bekennen dat de

Latijnfche taal de cierlijkheyt cn aangenaamheyt van fijn fpraak nietbe-

reykcn konde. Immers 't is feker, dat, fo'er iets in hem iiytmuntte^

het was fijn welfprekentheyt j defe was het voornamelijk, die hem lo

aangenaam maakte by Libanius ^ (den grooten Meefter en Leeraar der

welfprekendheyt in die eeuw ^ ) dat defelve hem uyt dien hoofde roeni-

de als het wonder van die eeuw , en op fekere tijd een brief van Bafi'

lius (^g) 5 als hy in een gefelfchap van groote en aanfienlijke Mannen

was ,
ontfangen en die gelefen hebbende j als in fege-praal uytriep : ^

zijn overwonnen , wy zijn overwonnen > waar op het gefelfchap, verwon-

derd zijnde , hem naar de reden vraagde , welk hy dus beantwoordde : ^'^^

zijn overwonnen in de cierlijkheyt van brieven te fchrijven^ het ismtj^

'Vriend Bajïlius, die my overwind , en daaromverblijde ik my fo. t)p^

het gefelfchap met die antwoord niet yoldaan zij4ide , wièrd de brici

voor hen allen gelefen j die daar op eenparig fijn oordcel toeftemden

:

felf konde Alypiiis^ die denfelven gelefen had, daar niet af fcheyden>

voor dat hy een geruymen tijd daar na fig tot het weder overgeven def-

felfs gefeggen liet. En fekerlijk, hoe grooten agting Libanius (niet t^-

genftaande bet vooroordeel van fijne Rehgie, en gewoonhjke belg-fng^

der Geleerde Mannen) voor de welfprekendheyt van defen grooten M^^
had (want het waren doorgaans meer dan woorden van beleefdheyv

blijkt ten vollen uyt de tufichen hen verwiflelde, en nog voor handen

zijnde brieven.

III. Dus gefien hebbende fijne natuurlijke en verkregene bequaamhe-

den , laat ons eens befchouwen hoedanig fijn leven en deugdfaamheyt^

jicrucvoor
^'^^ ' Icvcndigcn geeft en drift voor de

dercgtfin- Religie bcficld wasj hy had God opregtelijk lief, wiens eer en belang

wgheyt, voor de Religie hy meer agtte dan fijn eygen gemak en veylighey^*

hy beweende meermaals (/?) de ongelukkige verdeeltheden van dien tij^^'

en maakte fijn werk om de vreede van de Kerk, voor hetvaftftellenvan

welke hy oordeelde alles te moeten wijken, te beforgen en voort te i^^^"

ten: hy was een driftig, en vrymoedig voorftander der Waarheyt^

en het Geloof, dat eenmaal den lleyligen was overgeleverd : want hoe-

wel fijne Vyanden, om henfelvcn te verfchoonen , en hem een lak op
leggen, hcni fomtijds befchuldigden met het verderven en fchenden van

de Chnften leer, en het aanhouden van godloofe en onregtfinnige g^'

voelens, fclfs ontrent de grootfte artijkelen, egter verdween fuiken be-

fchuldiging wel haaft , wanneer hy, by die gelegentheyt, plcgtelijk bctuyg"

de(/3^ dat hy daar wel genoeg op te antwoorden had ^ m;iar dat het fij'^

roem en fege-praal was^ noyt verkeerde bevattingen van God gevoed»

geJkcrtef'en hct Gcloof fuyver en ongefchonden ^ gelijk hy het van fijne Voof'

ryen. ouders ontfangen had^ bewaard te hebben. Hoe dapper hy fig teg^^

de kcttery gekant heeft, is ten overvloed gebleken uyt fijn woelen teg^^
de

{£) m. Bpift. Liban. im. Ep^ft. BaftL 145.0, iy6, (h) Fid. Em(}, 52. p. 81. (O
^'

Balilius

word bc-

fchreven

vanlïjn

liefde voor



vii-Afdeel. den h. basilius.
rlTsaZt' T S>ngen, de navolgers van I
PoLlt A A

Marcellus, Macedonius, Emwmms en A-

tef ziir l-^ 5 1 ^ Geene voorrtagen, hoe voordeelig fy moR-Zijn
,
konden hem daar van verfetren

, nog eeni" <revaar tl (X^.daar van affchnkken: gemyge hier van is fijne onb?wSke ft.nH r

vfc"^" alle loofe alfüagen ^^^iyV.é.J:T^tl^^^^^^vallen der groote Staats-dienaars ; fijn kloekmoedic verawpn ,ro„ «""dvaaij;

dreygementen en beloften des Ariaanfchen Keyfers fi^ veefvoudiefchri^"
"

ven tot verfterking van de wankelenden
, enoWinè vandegSne

ó''

Wf dan als het n,et veylig, en niet minder als met perijkel van fiiri
'

in e^n^"
'^y'gs'.'jk onder de regeering van ^./.^^.genoegfaam omn een quaden t.jd voor de goede faak te ftaan, alleen gelaten was S^,n

Sru.'r^'^'"'
naar de nauwfte regelen en voorfchnftfn, was^'t ^ "St^godvrugtjg en voorbeeldig. Hy leefde als boven de wereld (k) , en fae

en vel° f'l h ^ P.T,V Srootsheyt
, de' rijkdommen , de weeldl

4ts tri^;fjl .'^^^^^^
verfmading aan^ het was fijnen rijkdom

hér n.ri^^ ? ' ^"A™^' dan alle fchatten/ Sijnef^'f-'fi^

de vr/l? ""'f ^"r'""
Seregejd, en had defelve volkomen "'"S-

ae wetten van fclfs-verloochening en dooding fijnes vleefchs onderwor-pen, bi n leef-togt was flegt en eering, a fo wevniV A^^ k 7 j
eeten fchcen te leven, cn rfeds he° levfn der Enilen i' hd h ^

'^"'^'^^

nomen. Sijn kleer-kas leverde hem maar eenen rok en?.n.
^'"Se-

de koude g'rond was fijn bed: brood en fouriïjntewoonS
naafte bron fijn kelder, aan welke hy -emeen i k^firdorft 1^^

d^ hfaafSe^— ^^^^

giftigde!eerrefl%G ft^^^^^^^^^

kreupelen enSkkel^keI!l'
deed t'famen komen alle fieken,

pen , en vin aK fnn^ '5
"""'"^

'
'^'^ '<°"den heU

den waar door dl A
" '' ^'"^ ongemak, niet konden geholpen wor-

ge verTnnn.W
^emeene wegen niet meer door dedroevi.e„,bc

^e vo7e°° n f ^" ^-"^^^^ «""P^"' die onlangsCn'va„

dit r!fti
P *"«.'^°5ken voorquamen, belemmerd gcweeft waren fn

d o?SS:^ ^"«^ -7 n°dig was, beforgd! dog Bafi.us .l^^'
tot nSinlf °P hemfclven, en om anderen een goed voorbeeld

en fchronmH! ^T'"' 'ïa'^S
met hen de geringfte dilnften te doen,

andere ?nT/ Tsu^
vuylfte ptienten, voor welkers ftinkende fweeren

teomhS^n'
'^'''"Seaarffeldenafkeerigz.jn g'^^^^'^t- ^e kuffen en

hevt7'nll"'u7f',j>''i'*" '"ï'
'^"f-"'^" ^^^/^"Jil'us van groots- h,wW

aUe r ^ 7',^^
'

"""^"'yd is > 't welk naar
,

«'et wel t^H '^'''''i'VT ^ '"'^ "y^g^'^^^ld en gefuyverd is!,":;^""'

•deliik tn.?
^'=/';h'ete"' op dat ik nu niet fegge, dat fijn vrien-

fchen
" p' "'".ti'^kende toegeventheyt aan alle .foorten van men-

vermanen Va r"
^^"^^^^^^j^S verdragen (/) van het vrypoftigft

ttiaal rl.
Deltraftcn fijner vrienden, die ongegronde laftering t'eene-

hevt V r ° ^"y^^" ^'^^-^^^^ ftacelijkheyt en eenparig,

aanley,^"
en dat hy fommige niet wift toe te geven ^ wel

t'onr CT^"^
^^"^ "^^'^^ grootsheyt toe te fchrijven, maar

^gtj gemerkt hy, niet geemelijk offtuurs van aart was: want

^^xj^nz,, Orat, lo. p. 357. ^c. (/) Vide Bpifi. Sz.p. 149.
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niemand was in een gefelfchap aangenamer en vermakelijker als hy, en

niemand konde fo aardig beftraflfen als hy , want in de forfle van lijn

beftrafiing bleek niet dat hy hoveerdig en groots was, en de aangename

wijfe van dien gaPcr een merkelijken nadruk aan. Om met weynige

woorden alles te i'eggen, hy was een man ^ die bedaard, (lil cn vreed-

faam was : en hoewel hy in (ijne laatfte jaren , door de vcrdorventheyt

van de eeuw die hy beleefde , een man des krakkeels en tw'tftes wierd)

egter was hy in hemfelven needrig en vreedfaam , vriendelijk en aange-

naam by alle vromen en godfaligen, enfelfs ontfien by fijne grootftevy-

Sijnlig. anden. Is iemand ondertuffchen begeerig , om te weten wat flag van

ftj?r^'"%haam fuiken groote, en edelmoedige fiel bevattede, wy vinden hem

op de volgende wijfe uytgebeeld (w) : Hy was lang en rank , dun en ma-

ger j bruyn , dog wat rood-agtig , had een tamelijken neus ^ groote en

half-ronde winkbrauwen ; fcheen altijd in overleg en vol van gedagten

te zijni hy had eenige fronffelen in fijn aangefigt^ (dog die misfl:onden

hem niet) een lang aangefigt, een langen baard, en was aan den flaap

van fijn hoofd vry ingevallen. In fijne jonger jaren was hy van een fniic

en levendige koleur {n) , en van een gefonde en wel-geftelde gcmatigt-

heyt, maar fijn onmatig blokken, vaften, onthouding, en voorkomen-

de moeyelijkheden benamen hem 't een en 't ander, fo dat fijn ge^

fondheyt afnam, en, behalven fware toevallen die hem meermaals over-

vielen ^ hy by-na geduurig fiek en fwak was (gelijk hy daar vafl: in alle

Hetgeen fijne brieven over klaagd). Ik fal hier niet meer van feggen , dan dat de

hem mis- wereld hem fo grooten eerbied toedroeg, dat vcelc felfs^ö) de gebreken

dcJlIjndcfêfijnes ligchaams, en fijne miflijke gebaarden en gewoontens als een cie-

na te doen. raad na-aapten: want men poogde fuiken baard, fuiken trekken van de

mond , fuiken blcckhcy t ^ fuiken bedagtfaamheyt en diep overleg ^ j^

fuiken kleeding en toeftel , fuiken eet-order en flaap-plaats als hy (hoe-

wel dat alles in hem maar toevallig en ongcfogt was) te hebben. ,

DcfTcifs
nagelatene fchriften fijn fommige door verloop van tijd

fchnïten. gcfmolten en begraven : want 't is fek-er dat hy meer , dan \ geen tot

ons overgekomen is, gefchreven heeft. Onder de van hem nagelatene

Eenige boekcu zijn'et eenige, die hem t'onregt worden toegefchreven :
opdien

hem ton- rang moeten gefl:eld worden ^ de tiende en elfde Homilien (Predicatienj
regtioegc-^^^^

het fcs-dagig fcheppen (^Hexameron') , die gemeenlijk geoordcel^

worden (dog daar is iets, welk ik merke niet overtuygend te zijn>'

van fijn broeder Gregoriiis , Biffchop van Nyfla , by de andere te zijn by-

gevoegd i
als ook dat de Laudïbiis Eremi, of Encomïtm vita foU^^'

ria , van het lof des eenfamen levens , welk men nergens in de Griek-

fche taal vind, en fckerlijk van eenen Tetrus Damianus is opgeftel^^'

op dat ik niet ophale van vcrfcheyden andere , die'er in het laatlte

"neboe
gedeelte fijner werken worden aangelaft. De boeken ontwijfelbaar van

k'inbehd- hem gcfchrevcn , bchclfcn Uytleggingcn , Verfchil-ftukken , Predicatien>

fen Lof-fpraken , Brieven cn Verhandelingen de order en wijs van l^ven aan-

gaande. Tot de ecrfte bchooren fijne Commentarien (uytlegginn^^^
UyticBg.n.

^^^^^ ^^^jg^ hoofdftukken van den Propheet Jefaiéis , die van lom^

mige, (dog t'onregt) worden in twijfel getrokken', om dat quanu^Y^

Suïdas en de H. Hïeronymiis van defelve geen gewag maken, even

die hadden voorgegeven een netten aanwijfer van alle fchriften

den op te ftellen , daar fy nogtans veele derfelven bekennen noy t te t'iebD^^

gefien. Maar 't geen uyt dien hoofde twijfelagtig mogt fchijnen , is klaar uY

{m) M&neol. Gr^tc. tk » tS Ihh : fuh liter. uim. Fid, etiam Ëx. Cod. Fatic. ap.
^^^'^^

adann. 378./;. 385. («) Nazjianz.. ihid.p. 323. (0) 14. ikid.p. 370.
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mT^^ gf
"ygeniflen van Simon

, bygenaamd De Metaphrafl , Antonius

P.rfi u ^'"^'?<"J^
Monik, 'Damafcenus, Oecimenks en Tarajïm,

kn ak' f m ^'"'V"?P^ ' degemeldeuytleggingenianha-

^laangaandelijn gefchil-handelende fchnften, onder d:e zijn merkelijk VeA™di:
une {egre<i„ ^'br'

. gelijk fe de W.Hieronymus, en .'I^/^sto, a^Vo, . foals''"?;-r'<c noemd) treffelijke, uytgelefene en onvergelijkelijke Boeken
'

regen waar in hy de godloofe ftellingen van dien trotfen manKragtig ret neder werpt. Het gehcele werk belhiat in vijf Boeken doetwee laatfte fchijnen fo geloofweerdig niet als dedrieeerfte, semerkt'e met dan ten tijde van het Concilie van Florencen voor opilet ziinaangenoomen, in geene oude handfchriften worden gevonden , en in de
chrijf-en fpreek-wijs van de drie eerfte merkelijk verfchiUen. En feker

."''dien Emomtus antwoord (die hy egter niet dan na de dood van
^ajilms heeft uytgegeven) maa'rin drie Boeken beftaatm , ishet nief
ouyten reden te denken dat'cr obrfprongkelijk niet meer dan drie van
Bafihm gemaakt zijn. Tot defe foort mogen wy ook brengen, alfo'er

^In
^'=^'?''il met de partyen ook gefproken word, fijn Boekje-Samo, Van dcnH. Geeft, dat Erajmus , en na hem verfcheyden aöde-ren verwaandehjk als verdorven en aangeftopt, byfonder met het by.'voegen van de drie laatfte hoofd-ftukken, uytknjtcö, maaroi« dewaar-neyt re feggen, fonder genoegfame reden, gemerkt het geene daar tefrenword mgebragt fo onnofel, fo flegt, en van fo weynigTe5an„1s 1,"

de geleerde C^^«W (een man in de plegtigheden en óverblijffelsvan de Oude Kerk ongemeen bedreven) fiende dat de voornaamfte te!

ftrhS'"^'
^'"°'""ï deApoftolifcheoverleveringen, foveelklem

^fnrb^' .
^""""Saf > die faak foetjens laat fakken U). SiL

3ere^ftoffe'rrn?H
°^
ZT'^^T^'^'' ^« ^^hriftuur, ofov^r byfon-S ovt het
' negen (pred.ka-

het feeeen van V7r„," r\^ ^'''*g'°''"^«''^°"'^«''d' dat, naar

BoekKhoefd^SeP'li^^^^^^^^tT ''"f
'"1^^^=

a^tU)..., 1
^^i^^^' L'ele wicrden al vroeg overgefet door Eti~

sZZtir. T hem opgedragen aan fijne landsgenoot de DiaconeiTe

vin r ' vertalingG#.^.mrnietrchroomdCO te roemen,niets

7iin
^'f^'J'^^eyi^ en aangenaamheyt van de taal, waar in fe befchreven

J/l ^^^^ ^«^^^ ms%t\i)ks fijn twee-en.
^^^migp^edikatten over deT^^^^^ ^72.xx M^td^cxx^^Kx^Mdi , indeG?-na ot onder de naam van ffamen-keteninq, gehaald zijn, dog ge-

de T y.^V^"^^*"^
fijn de verklaringen over de Tfalmen, die m?n in

Ie n ? A;
Oud-vader vind, en ten meerderen dee-'

Liyt Ujryfoftomiis en Tbeodorims ontleend 2:ijn. De Voor-reden van

iemfT^'^'^I
twee-en-twintig predikatiën, heeft de H. i^muffinf^ , of

v^t A^^' '^^^^ ^^^'^ h^"'' ^" Latijn vertaald, cn voor fijne
verhanddingen over de Tfalmen gefteld, en daarom heeft, onfes oor-
deels, RivetHs, als hy mX^v) dat dcfe Voorreden van den H. t^/^-
^^l^mus gemaakt, dog van iemand in de Griekfche taal overgefet, en
^mtus toegefchreven is, ongelijk, en (voorgevende dat Frontó T>u^

rV fofprak) benadeeld dien geleerden JefiiitC^), dieper geheel
»aers van oordeeld. Behalven dele zijn'er verfcheyden predikatiën

. [Zz] oveè

V *t
^"^-^"^ ^-

3 M • C7) Cafauh exerc. 7,1,. in Baron. p. 5 20. Cr excrc. 4;

•

(v\ n-
^""^ '^^'hra. W Hex^m.Tom. i./;.^ (O Divm.Lsc},c.,.9.A±%*

^ ) ^nt.Sac.lil». zo.p.^z<). (x) Not. in P[alm;Bafü.p, iC,

~ Predica-'

over

Schriftuur-

tcxtcn.
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(o^rcr ande-over byfondere ftofFen, fo, die de; Godsgcleerdheyt als de zeden rake^ j

re ftofïen.
j^y voorbeeld , Van het Geloof, den T>oop

, , de Boetveerdigheyt , e. (- v-

'vaffi de Gierigheyt y Jlfgmijl , Dronkenfchap , e. f. v. i,n, welke hy Teer net

redcneerd', en fig wonderlijk voegd naar de gelegentheyt en het begrijp

fijner toehoorders. In fijne Lof-redenen ( waar toe hy ongemeen be-

q,tiaam was) ontvouwd hy cierlijk de Lijdfaamheyt , het Geloof ^ dc

Kloeknaocdigheyt cn Standvaftighcy t van die om het Geloof waren QIP^-

gebragt , en doet een gepafb verflag van 't geen in derfejver lijden byfonder

aanmerkelijk was voorgevallen, met bequame vermaningen om derfelver

deugden, na te volgen, gelijk dat klaarlijk te fien is in fijn reden-voering

over de veertig Martelaars , die te Sebaftea, in Armenien, waren omg^"

komen, als ook in die over Gör^/W , Julitta-, en andere. Brieven fcbpeei

hy fecr veele, wvaJÈi. Ó6,wgivov, feyde Smdas{y)^ boven welke niets beticrS;

kan bedagt worden > Thotius roemd (^) defclve als het regte patroon ea

voorbeeld van het brieven-fchrijvcn : van defelve zijn'er alsnog 42 B.

overig ( onder welke eenige weynige van Nazianzenus en Lïbanhis gc-

fchreven onderloopen } in welke niet alleen de man ons door fijn penlc-

vendig vertoond word j maar ook verfcheydea voorvallen , te dier

tijd gebeurd, voorkomen ^ fo dat wy een groot gedeelte van fijn Icveos-

befchrijving daar uyt hebben konnen ontkenen. Nevens die- fehreefhy

ook een redeneering , in manier van een brief, aan fijn leerling Ch'tk>

die het Monikken-leven verlaten hebbende, een KUiyfenaar g^wordea
was , dien hy treffelijke vermaningen en voorfchriften , om in die ft'iM

behoorlijk te leven, voorftcldci insgelijks een andere aan een Monik
en aan een gswyde Maagd , die vuyligheyt en ontugt t'famen gepleegd

hadden, waar in hy hen die misdaad op het fwaarftc vertoogd-, en heii

ernftig tot bekcering opwekt. Nog fehreef hy dae bfiev:en, de orde^

ningeder Kerk rakende, aan Ampbibchïus ,
Bijffdiop vanIconien> op

wiens verfoek hy een fchets van allerley beftieringen en orders ontwierp»

waar in hy de natuur van de meeft voorvallende fonden en fouten ont-

vouwd, en vertoond wat boete, volgens het gevoelen der Ouden, en

de vaftgeftelde Kerken-order , voor defe of die fonde gedaan moeft wor^

den, en de fchuldigen van de Kerkelijke ftrafkonden worden vrygefpro-

vcXndc^*^^^"*
behooren eygentlijk tot de laatfte foort fijner fchriiteov

lingen".
^ te weten , de Canonicale Verhandelingen , rakende voorfchriften en or-

ders voor de Monikken en andere. Onder defe ftel ik ( naaft de even

Welke Boe- gemelde brieven z.'m Amphilochius') voor eerft fijne afietifche Voor-

""^"behoo- Schriften en Orders, van welke by den H. Hieronymus en andere g^^

wag gemaakt word, waar in hy net en cierlijk veele twijfelingen eo

vraagftukken, uyt de Schriftuur opgehaald, ontloft, en treffelijke regel^ï^

en beftieringen voor die haar tot een eenfaam leven hadden afgefonderd»

voorfteld. Het is waar dat Sozomenus {a) dit werk Etiflaihms ,
Bif-

fchop van Sebaftea , fegd toegefchreven te zijn , maar 'x. is ook waar , ^f-
hy daar t'effens het felve van Bafilius fegd gefchreven te zijn , en dat'er

maar fommige waren, die het aan Euflathius toefchrevenj en feker^

het word door het eenparig getuygenis der Ouden (gelijk blijkt uyt

Hieronymus, Ruffinus , JuJiinianusdtKt^kT , Thotius, Suida^fc.i^-^

gcduurig voor het werk van den H. Ba/ilius erkend. Dit werk behel»'

de eertijds (gelijk ons Thotius [b] berigt) twee Boeken, waar van he^^

cerfte beftond uyt die korte verhandelingen "De Judicio i)ei, de F'd^:

Vm Gods Oordeel^ het Geloofen eenige anderen , die men thans voor fij"

ne zede-lefTen geplaatft vind het tweede uyt fijn redeneeringen

Brieven.

toe

ren.
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'^t^^^^^^^ de znftelling en order derMonïkken , waarnny een vertoog geeft van een Chnften , die naar de volmaaktheyt ftaat.^eie nu waren als een foort van voorreden voor fijne y-.rci .kI^ ^ ofoeltieringen en bepalingen in \ breede voorgefteld, beftaande nvt viif-en-vijftig vraagftukkendoor de Kloofter-Monikken opgegeven en van
^^///.. beantwoord, op welke hy heeft laten volgen 3

1^3

/vf ^'ft^^^^ngen, voorgefteld op de felve wijfe, welk alle<!
gepaftelijk over-een komt met het verflag dat'er Thotius van geeft fo

S
getwijfeld worden, of fe fijn even defe felve

'

In^et affchrift .daar de Veneetfe druk in het jaar 155 3 na gedrukt is
' was

2i,n,u.f
'^"'^^^^^^^ welke gefegd wierd overgefchre;ente

zijn uyt een deroudfte affchriften
, overgebragt uyt^ö«/^/j-,en de plaat-

7cf^-P^-^'i'''J^^^^''
^^""^^^ (oeffenaar.) geleefd had, welk, nanet atfchrift in^^//^/xeygen Gafthuys te Cefareën gevonden, metieven-

en.twintig hoofdftukken
, en byvoeging van de ftraften voor de overtre-

dende Monikken vermeerderd was. Defe orders nam RttffinusCc),m^z
iijn eygen verhaal

, voor, tot dienft van de Wefterfche Monikken, ia
fiet Latijn te vertalen, welk hy ook deed, dog defelve vry bekortende.

treff.r-riT'
^'''^ '"^""^ ofJ'.^,-/,^^;,genaemd.behelfende 80.

set.1 r T heylig leven, alle met gelijkgetal uytgefogte Schriftuur-tcxten verfterkt.
^

' ^ ^

V. Tot defen rang mag ik met reet breneen defielfs T i+,,>^rri. r.cv
ken-d.enft boek welk ,k! fo veel Ie .nhcf,d S^ïr^e^' ÏJ^^^^fte levan den H te z.jn

: want, Remerkt"iV-^«;^i.«J rónd '"'S'?'

al^ln r 'i
^ ^

' ^"^^'r
^"^^^ Cefareén gekomen zijnde ƒn"et

vand^wftT T°T'^'
' ^" g^^^kt hy felfs (e) elderi een verflag g^eft

niet1?fgfiti^t^°P^"''''^^"'l:enfts in fijnVgeftelde bidplaatffnfdlc

alle de &^gX^':,^^:T ^"^^ ""l
''^''^

't semelde 1 iri.r^^ïf VJ'^^'^ goedgekeurd, kan ik met fien waarom

Saa^rword rneJ?^^^
de eygendom aan fuiken xMan, dien het door-

fri vTf ^°'den geweygerd. Ik weet wel dat

«nvoudkh d
" merkelijk verfchild van iijneeerfte

Hoewel
niet fo als

men fe

thans heeft.

eenvoudi^hevr ^"7"'^^" "^^'^^^'i^ verlchildvan lij neeerite „iet fo.

is e^r^r!^^^ . ^^J^ ^ij^ ^^el verandering in eemaakt '"^^

minrnL^rY''" al is fe aan haar bron-aderen ee'rfte uytftro-^^^^"^^*

tcll
"°g/o^uyver en helder, door de groeven, die fe doorloopt, lie-

Vanlf'v!PT"^^;^^iy' ^'^^ mede-fleept: maar wanneer het daar

hedeS i^i^
"^^^^ iemand, die in de Kerkelijke Oud-

den? ^^"^ïf^^"
"iet ongemakkelijk het kaf van het koorn te fchey-

WordJü''^
^et overige met regt voor het werk van defen Grooten Man

Woonf
e" bevonden worden met het gebruyk en ge-

affchr f/^"j r^^"^
wel over-een te komen. Hierom zijn defTelfsoudfté

Litu H
f^yverftc en ontwijfelbaarfte. Dus is Bafi/his Syrifcheo^i^,^^^

in dJT^'- r i^"^^^'*^
Meefter Mofis CHardemts ontfangen enisdebeftc!

eeen ;n!i •^'J;''^'^.^^^^
overgefet heeft (ƒ), de beknopfte,en vry van al 't

fond
• ^l'iekfche affchriften, die men heden heeft, te berifpen is :

ziin
^^^^"^^ tegenfpraak is defelve van ouds af erkend van Bafilms te

[j-^j^PS^^^e^d 5 en in deCrickfche Kerk tot heden toe met grootc eer-
en hoogagting gebruykt op de plegtelijkfte vierdagen ^ daar fe

<s)Uh
[Zz 2j om

15^^^'-^' <''>^P'I^'^^'P' ^f^ -^^^^^rp. edtt
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om haar kórtheyt fecr geagt, en doorgaans gebrnykt worden. Die twee

Liturgie-boeken , feyd'er de Grickfche Patriarch Jeremias j(^g) in hjn

antwoord aan de Wittenberfche Godsgeleerden , van , w\ d^v^ot^iv TTctfiêó^yi-

Nazianze- o-itv Y.fji.'iv ,
\cj\ tTri-yvu^yiCxv

y gelijkf6 vau oude tijden of tot ons zïpt overgckO'

ïanBafiHus "^^^
» fi "wordenfe goed gekeurd en gebrnykt. Ik fal van de aanmcrkin-

Bockcn. gen over fijne werken aflcheyden , als ik maar fal gefegd hebben , wat ag-

ting de Ouden van defelvt maakten waar toe ik niet anders behoef op

te halen, als 't geen Nazianzenus^ die hem beft kende, en v^n defelvc

bequaamft konde oordeelen , door eygen bevinding tot roem van dclel-

vc fegt: „Met fijn affcheyd van ons ,feydhy(^h}, '\s te gelijk alle vreug-

55 de en vermaak geweekén j het eenige vermaak dat wy nog hebben

,

5/t geen hy in fijne Boekeri en Schriften heeft na-gelatcn, waar voor

„ alle , die na hem gefchreven hebben , moeten wijken. Laat de Ouden

5,fwijgen, en al \ geen defelve tot verklaring der Heylige Boeken ge-

55 fchrevcn hebben te rug ftaan , daar is een nieuw Schrijver opgeftaan.

„Die is byons dc befte, die fijnefchriften, welke alleen ons tot alle foort

55 van geleerdheyt onderwijfen konnen , meeft doorwandeld, leeft, verftaatj

5, en gebruykt. Dit eenige moet ik van hem feggen : fo menigmaal als ik fijii

5', Hexameron opvatte en doorlefe , verkeer ik met mijnen grooten Schep-

„per, verfta de redenen en order van de fchepping, en heb meerder

jjhoogagting en verwondering over mijnen Maker, als te voren, wan-

„ neer ik de gefchapene dingen maar van buyten aanfchouwde. Lees

5, ik fijne boeken tegen de Ketters , my dunkt ik fie de vlammen van

5, Sodom die trotfe en godloofe tongen tot aflche verteeren , of den Toorn

5, van Babel met grooten hoogmoed begonnen , maar met geen min-

5, der kragt geftoord en om verre geworpen. Keer ik my tot fijn boek

^/De Spiritu SmiBo van den H. Geeft ^ ik vind daar den waaragtigen

,jGod, en myfelven, op de van hem geftelde gronden der godgeleerd-

heyd voortgaande , bequaamom de waarheyt onbefchroomd te prediken

5, en te verklaren. Doorloop ik fijne andere verklaringen, die by voor-

5, vallende gelegentheyt tot onderwijs der onwetenden gemaakt zijn,

5, vind myfelven opgetrokken verre boven het geen de letteren en woor-

,5 den feggen, en van eene trap van ligt voorrgebragt tot een verdere

>

,5 tot dat ik ten laatften opklimme tot de hoogfte. Lees ik fijne lofre-

„ denen over de Martelaars , ik veragte mijn ligchaam : en myfelven in

„de vergadering ran dat hemelfch gefelfchap denkende te zijn, vfor^

„ontfteken met een ernftig verlangen, om mede als een Martelaar te

„ fterven. Sla ik mijne oogcn op fijne Sede-leffen , en redeneeringe''

„ van de welleventheyt , ik worde aanftonds overtuygd om myfclveo

,5 moeten reynigen van alle befmettinge des vleejchs en des geefts, ^^^^

,janderd tot een Tempel van God, en werktuygen van den H. Geeft

>

„ om Gods lof en roem uyt te breyden , gefuyverd tot een Gode beha;

„ gelijke geftalte, en blijve niet die ik te voren was. So fpreekt die trei-

felijkemauj en nogvry meervande koftelijkheyt n-x^ Bafilius boeken.

{£) Refponf 1 . c. 1 3 . ^. i o 3 . Ub.fipr.p. 3 2 . <J
3 3

.

Agtste Afdeeling.

Een vertoog van fijne naafte maagfchap.

INHOUD.
Bafilius maagfchap en Ouders. T>e godvrugttge dood vanfijn moedef^



vin. Afdeel. DEN H. B A S I L I U S. ^6^

ifTl^' fi^'^'^^'W godvrugtigheyt en Hnauw-gefet leven vanm fujier Macrina. T^e ontijdige dood van Jijn broeder Naiicratius

,

riT '^l'i^j''^' '^^''/f
verwagten geweeft was. Sijn broeder Grego-

T'^^f'H '^^'^ ^y^^"' ^'^""'P verflaivan Petrus,W.., ^.:/?./..^...S^^^^^^^^ ^et^luk fijner Oud^r'sZn
drie fulke foonen te bebven, dte op de felve t^d BtjTchöppen waren.
öalilius jchrtften.

^'X2\7^ leven van den H. ^^//i^ afbreeken , U het moge: Bafiii«s

J-i Jijk tot beter opheldering van fijn levens-befchrijvincr dienen
'

dat \vy een kort verflag geven van fijne naafle magen^'en bloed'
vrienden. Sijn vader Bafüms (dien fommige[tf], dorr op wat ?rond
Jeet ik met, in fijne laatfte dagen willen BifFchop^ often minften Ou.
aerhng geweeft te zijn) Itierf, als defTelfs kinderen nog vry jone wa
ren, Sijn moeder EmmeLia verliet, (na de dood van haar man, en na be- cn moeder;
«oorhjke forg ontrent het opvoeden harer kinderen gedi-agen te hebben)op het aanraden van haar dogter C^lacrhm, om haar foon Bnfiltus na- Haarie^cn^

enV^ '^T'
de wereld, week naar de wildernis, daar haar foon was,cn iioeg haar neder in een dorp aan de andere fijde van de rivierelris (^),^ door het meermaals befoeken van haar foon re konnen vertrooft wor-den, en hem van daar by fchaarsheyt of andere gelegentheden

, crelijkfy
aeede, met t geen hem nodig was te konnen befor^en (c') Defe ten
laatften door hoogen ouderdom afgemat, viel in een fiekte, die haardoodehjk was(^)3 by haar waren haar dogter Macrma, de oudfte, enhaar foon ^P.^r/^, dejongfte van hare tien kinderen , die haar tot het Iaat

5e' 7n vTorT" T f^f^^'f'''- gemoet fienlengo..

bende ZZ H f ^"u'''" g^^^'^^'^'d heb--4'g

tklve l^^^^ by de hand, en gaf

deeenedeeerflVZ.:/.^ f'^^M'^ de tiende wyner kinderen,

V^L rZZ^ '''i''''''^''^''^''''^deenlaatpvrugtmjjLbuyks. Beyl

be2/l Ti '''i''''^'^,^''fif^fe^ejdeuweder%ver: laaf/e daarom

7i L r ""^^'f'^y^d worden. Vervolgens belaft hebbende,

t^^r^i^^^^
het graf harer vaderen begraven foude, ( gel.jk ook ge-

li^nT 1
^ ^^P^'^^ tot den BifTchoppc-

fi^^'i'^h^ ? '^"'^ bevorderd wierd die op de tijding van Vaar ..c.

ftrel'f
' ^ geen hem m dit leven tot fijn eenigetrooft heytvan

fiekt^ r^j^^!"^^"
bedroefd was, en nog niet herfteld zijnde uyt fijn

Kte lodamg weder inftortte, dat het hem by-na fijn leven gekoft had.

filtu
kinderen zijn in de Gefchigt-bocken, behalven

* ^J", nog levendig CMacrina ^ Natteratitts\ Grcgoriiis en Tetrus

crtnJ^V^^
genaamd was na haar Groot-moeder il/^- oeopvoe

n.o!f^ ^?
"^^^ ^^egorius, Thatimaturms ge-^ingvnn

aamd tot Leermeefter gehad had. Haar moeder droeg byfondere forg
«or hare opvoeding, en voerde haar, alfo fy een fchrandcr en fneedig

k^n
"^^^ "^^^^^^ huyfi'elijk werk, maar ook tot de

een" y u"
^' S^h^'i^f""''' ^" byfonder van de regelen 5"^^?»^ tot

la
beftiering van ^s mcnfchen leven. CMacrina, dus opgevoed

^
doorgaans de Tfaknen , felf leerde fy defelve van buytcn,\^n her-

^
[Zz 3] haalde

"
f'^''^^'*

Bafil.inadden.Tom. i./?.734. Sic hier boven de i. Afdeel.
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haalde fe^ wanneer fy maar eenigc dc minfte gelegenthcyt had, by an-

deren; ja fy was gewoon ^ 't zy dat fe te bed ging, of opftond, 't zy

dat fe eenig werk begon of verliet, 't zy dat fc aan tafel ging, of van

defclve opftond, of dat fe hare godsdienftige oeffeningen beginnen wil-

de, een "Pfalm te fingen. Dus leefde fy , felf(eer fe het twaalfde jaar

van haren ouderdopi bereykt had > maar met harejaren groeyde haare god-

vrugtigheyt, en te gelijk hare fchoonheyt, waar door fe fo veel vryers

kreeg, dat haar vader , om het verfoeken daar over voor te komen, haar

een goed man ten huwelijk gaf, dog die Edelman ftierf , eer het huwe-

lijk voltrokken wierd j \ welk haar aanleyding gaf, om vaft te ftellen,

dat fe voortaan ongetrouwd leven, en haar moeder in het opvoeden van

de andere kinderen behulpfaam zijn wilde, gelijk fe vervolgens met

grooten yver en forg deed, en haar broeder , onlangs van d^

Hooge School t'huys gekomen , bewoog de vliegende gedagten van /ijR

groote gelecrdheyt te laten varen , een nederig gevoelen van figfelven tc

hebben, den moeijelijken weg tot de deugd in te flaan, en hemfelven

tot de nauwgefette order van een afgefonderd leven over te geven. Sy

felf ging ook , als haar moeder geftorven , en de andere kinderen be-

forgd waren, fig van het gefelfchap van andere onttrekken , enbefteedde

met eenige godvrugtige maagden, over welke fy Beftierfter was, haar

geheele tijd in een geftadige aandagt , en de nauwgefetfte oefFeningeö

van godfaligheyt en deugd. Haar broeder Gregorim , BilTchop van

Nyffcn (die haar in agt jaren niet gefien had) nam de reys aan om haar

te befoeken : onderwegen quam hem iets in den droom voor , als een

bekend-making van haar nakende dood , dog het was fo duyfter

,

hy'er voor die tijd niet af wift te maken. By haar gekomen zijnde, von»

hy haar feer fiek , deed haar alle gerak , dat'er vereyfcht wierd , en fag

haar, als fe geftorven was, met groote ftatie begraven. Naderhand be-

fchreef hy haar leven wijdluftig (ƒ} , welk waerdig is van een geleera

leefer geleefen te worden. Men gaf haar na aan de gevoelens van

Origenes vaft te zijn^ maar, gemerkt ik fulks by niemand dan by i^^'

cephorm [£) vinde, geloof ik dat een misflag van dien Schrijver te zijn>

die haar noemd in plaats van haar Groot-moeder Macrina, dieeentoe-

hoorderfie geweeft was van den H. Gregorius , wiens Leer-meefter en

Opfiender Orïgenes geweeft was.

III. Bafilïm naafte broeder was Naucratius (Jo) ^ (of, gelijk hem

Conftantimis Torphyrogeniieta\ï\ noemd ^ Tancrathis^ een jongman
van een aangename geftalte , van een fterk ligchaam., en geen mint^^^

bevallig leven. Twee-en-twintig jaren oud zijnde^ gaf hy merkelij^^^

blijken van fijne vaerdigheyt en welfpreekendheyt ^ met fijnereden-voe-

ringen , die hy met groot genoegen ^ en tot verwondering felf van all^

fijne toehoorders , in het openbaar deed. Niet lang daar na verliet hy

dat alles, cn week naar de wildernis, alwaar hy fig in een bequame eenfam^

plaats, niet verre van de riviere Iris, neder lloeg, geen ander gefelfchaP

had , dan eenige weynige oude en de wereld afgeftorvene mannen

,

hy met de jagt (daar hy fig wel op verftond) verforgde, en by all^

voorvallen fijn moeder ten dienft was. Vijf jaren bragt hy in die een-

faamheyt door, maar wierd , als hy na die tijd nevens fijnen weer^ï^^

vriend Chryfapbius (^dien hy uyt alle fijne huysgenooten tot een '?F

duurig makker uytverkoren had) op fekeren dag ter jagt gegaan v^^^'

met denlelven dood t'huys gebragt : een verlies , dat fijn moeder feer

fmef-

(ƒ) Ext. in append. operum ejus anno 161%. (g) Likll.c.lQ.p.l-ij. (h) Njjf-

Madn.p.iZi, (O Lih.i.Them.i.p.i^,
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^nt^ r" ^"^^^ hem meer dan de andere broeders

voHe r'i?'' ' r°'^'\ ï'" -"^n^o^dig droeg. Naaft hemg«
alhon dienaderhand

vervol^S
Cappadocien, en door de Arianen gebannen envervolgd wierd, dog niet-tegenftaande alle hunne boofe atnflagen te-

rem,, .
ouderdom, by-na tot het eynde vandie*<rdfs^uw, hoewel men van de juyfte tijd van fijn dood bet naafte befchcvdniet geven kan.

«w.jB,jr«

IV. De laatfte van.defp broederen, en felfs van alle de kindereiv Vi'» n r,- ,

fwant fijn vader ftierf ftraks na dat hy geboren was) is gebeftSI/

'

«e üjne goede opvoeding voornamelijk danken moeft de forc en f«.r'
'"'°"''='?^

hertigheyt van fijn Met Macrka , die hem in fijne eerftejaren ^«-o^"""'«en van godsdienftigheyt en de kennis van Goddelijke faken inbotfem- r™ op,o«"e. en in de overfchietende uuren fo veel te doen gaf, dat hy wevnie'*'"e'
'

m had om hem met ydele en onnodige ftiidiéq te bemoeijen: fv wasoem een Vader en Meefter, Voogd en Opficndec, en voerdehemdoor^r godvrugng aanraden en onderwijfen fodanig aan, dat hy eerlang
uyter^fte volmaaktheyt van de ware Wijsgeerte bcreykte. Hy had
veerdigheyt, om allerley faken te leeren, en een byfonderen trek

*ot allerley hand-werken, daar in hy fonder hulp van iemand binnenKorten meer vorderde , dan andere door langkheyt van tijd . en metveele moeyte gemeenlijk doen. Hy was In d^ taal-kJnd; ",c«a. •

net, of fo ver gekomen als fijne broeders, maar week defelve in s?od
yrugngheyt en deugd geheel niet, om welke te oefFenen hy figfelven
tot een afienfih en eenfaam leven begaf, en een groot gedeelte van het
fijne met fijn nioeder en fufter in een afgefonderd leven doorbragt • bv-

J
hei-b^^gf^^n^heyt en milddadigheyt

, fo^dathj,

verftendiaH
^ijde van een grooten hongefsnood, daar van

woeftr r k'' ,1" die plaats niet meer

Ssdom van cX ''"k^'°?'S « ^'j"- tot het

dé Ln^XdhvS "''^l'^ i'j"^^'
""'^^'^ Ouderling, na-BMo««üerhand wierd hy Biffchop van Sebaftea, ('t welk, naar alle waarfchijnlijk- scb^Hca.

iicyr, aat in »-appadocien , of , naar het feegen Ymótepbams s voleensde verdeeling^van dat land in fijnen tijd, in Armenien was, want daarwaren in de Oofterfche Geweften verfcheyden plaatfen van die, ofdier-
geijke naam, als Sebafte, Sebaftea, en Sebaftopolis) maar wanneeraat geweeft zy

, hoe lang hy die plaats bekleedde, of wat hy, geduu-^nde hjne bediening, gedaan heeft, konnen wy niet-met-alvanfeggen.en schrif.

aan r-
^^ï''"^^" mets tot ons overgekomen, als een korten brieften.

n lyn broeder den Biffchop van Nyffen, die op fijn verfoek op het

hem
^unomius tegen Bafilius had begonnen te antwoorden , en„n-

tonn^^"^
^^^^

' ^^^^ ^" ^^"^^^ B^^" ^ gevraagd had. Dit alles ver- ouiéïs gc-
Muna ons waar te zijn 't ^Q^n Nazianzenus (^l) , in fijne liik-reden over L"^'^'«l".

vnf^u' ^^ngetekend , dat hoewel fijne Ouders wegens hunne god- S^".^
g^igheyten roemwaerdige hoedanigheden vermaard waren, egterditm grootften roem was, dat fy in hunne kinderen fo gelukkig waren. En
er, men fal mogelijk geen fuiken voorbeeld vinden, dat drie broe-

geweeft z"

"^^^^^^"^^ deftige mannen, op eenen tijd Biflchoppcn

(O Nyjfen. vit. Macrin. 1 8 5. (/) Om. lo.p. 3 22.
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HET LEVEN
VAN DEN

H. GREGORIUS
VAN NAZIANZEN

Biflchop van Conftantinopelen.

Eerste Afdeeling.
NaziaHsenus bedrijfvan fijn geboorte af tot fijn te rug

komft van Athenen.

INHOUD.
'De nauwe vriendfihaf /«^^^^ Baf.lius ^ Nazianzenus. 'De plaatse»

JUnd met het Chr^flendm ^/if^^Sfl'Tr;^^^^^^^
f

e fonderlmge godvrugttgheyt vanfyn moeder Nonna Nazia™

gevaar vanfchipbreUOPL ren H^^^^^ «^f
Athenen. //.^

aaniemanlvanJIjnkenSs^^^^^^^ "'/f'^droom. Sünmoederftnde

tot Athenen aalXT/j f'','^'^'''^'''''''''''^'/"-
komtgelukkig

fgtT^2trTfFeI^ %^f''''^' T'"'
BafiUus,^i. d'eend'andel-

hevt ffll fT ""S'^ieene droom van de Wijsheyt en Y^yy^^

Ymogen den H.GwönW van Nazianzen van denNaBafiiu
H.^^/////j- die in iïjn leven defTelfs grootfte vriend "nfir^'was, niet fcheyden: want defe twee waren een paarn-"e
feer dierbare en geheyme vrienden, diergelijke men
in de geheele oude Kerk-befchnjving niet vind,

^<^n verknocrt
.^^^J^^or fuiken nauwcn vriendfchap aan elkande-

l^sgemeeXdd^^^^^ ^''^^
'
naar fijn eygen feggen al-

Auorv ^ê><j-jt ffu^ctTwv èid^xciv. Dat is,
eenefieldïe twee lïgchamen aan malkanderen bond.

y wierd geboren te Arianzen(^3, (alwaar fijn vader een hoffté had ^

(.)c.. ,
tAaa] een^^""

vriend Na-
zianzeaus«
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Sijt» ge- een flegt dorp, behoorende onder Nazianzen^ een ftad in het tweede Cap-
boortc- padocien, gelegen in het gedeelte van dat landfchap, welk genaamd wierd

^ Jiberina een arme , dorre , ongefondc en onaangename plaats , die mo-

gelijk nooit in de Gefchigt-boeken foiide zijn genoemd geweeft ten

ware fy door de geboorte van onfen grooten Man was bekend geworden,

tijd. Hy quam in de wereld ter felver tijd, als het groote Concilie te Niceën

gehouden wierd, als of de Goddelijke voorfienigheyt hem hadafgefon-

derdj om als een dapper krijgsman voor dat Geloof, welk thans fo vin-

nig dóór de Ariaanfche party tegengeftaan , cn door de Vaders van die

Synode met fo veel moeyte beweerd en bevcftigd wierd , teftrijden. Sij-

ne Ouders waren luyden van den grootften rang (r) , maar nog liiyrtf"^'

Befcfarij- rijker door hun gedrag en deugden. Sijn vader (insgelijks Gregortus

Ouder].'"" ) was een goed man, maar tot fijn ongeluk opgevoed iii

een mislijk flag van Religie (^), een foort van Samaritanen ,
die het

wis len" Jodendom en Heydendom ^ ik fal liever feggen , eenige plegtelijkhe-

Hypfifta- den van het een en het ander aanhielden : want fy eerden met de BeY"
riaan. denen het vuur en de brandende ligten , maar verwierpen de beel-

den , en het offeren aan de felve ; en onderhielden met de Joden den

Sabbathj en een nauwe onthouding van defeof geene foort van fpij^»

dog verwierpen de befnijdenis cn gaven voor , geen andere godheyt te

dienen , dan den Almagtigen j Opperften en Hoogden God , waarom
fy figfclven den naam van Hypfijiarïanen gaven j een fe£le, die men ii^

het naam-regifter der oude Ketters niet vind, hoewel'cr iets diergelijj^^

onder de Eiiphcmiten, van welke Epiphanius {/) gewag maakt, fchijnt

Hier van gevonden te worden. Van die foort van Religie fchijnen deffelfs Ou-

bekwrd,^
d^^^3 ^" ^^^^^ ^" fijne jonge jaren ^ geweeft te zijn^ want het verfa-

ken van defelve kofte hem het verlies van fijn vrienden , vervreemde (ƒ)

fijn eygen moeder van hem^ cn beroofde hem van alle fijne vafte goe-

deren ^ welk hy alles blymoediger aannam als andere de grootfte eer-

ampten plegen te ontfangen, gemerkt hy wift by het verliefen van een

moeder op aarden ^ een vader gewonnen te hebben in den hemel , en bV

het verlies van fijn aardfche goederen , van een beter en dtiuragtlg go^f'

in den hemel verfekerd te zijn. Het voornaamfte behulpmiddel tot fij^^

bekeering was fijn vrouw , die hem met kragtige redenen , met geduu-

rig bidden en fmceken, daar door hy ten laatften bewoogen wierd >

de Chriftelijke Religie overhaalde j dog hy was tot fuiken verandering

merkelijk voor-bereyd door fijne neyging tot godvrugtigheyt , en fnY'

door fijn verheyt of onberifpelijkheyt van fijn leven. Hy was, eer hy tot he^
vrouw,

chriftendom ovcr-quam, reeds eenigfins een Chrifl;en
, gemerkt ^ij^

nauwkeurige forg en befticring ontrent en vanfigfelfs, fijne nederigheyC

enfedigheyt, fijne matigheyt en kuysheyt, opregtighcyt en regtveerdig-

heyt, onfijdigheyt en regt doorgaand-oordeel in alle de groote amp^e"
cn bedieningen van het gemeene beft, die hy bekleed had. Dus gefte^^'

ftond hy waarfchijnlijker te fullen overftappen tot dien godsdienft, ^^^^

^ in hem berigt wierd dat alle die genaden-gaven een beter luyfter

den krijgen, en tot de uyterfte volmaaktheyten voltrekking worden op'

•nandcr- gcvijfcld. Onderwijlen gebeurde een faak, diewclinhaarfelven niet

eenig belang was ^ en egter een groote verandering veroorfaakte.

droomde in fekere nagt (g) , dat hy ('t welk hy nogtans nooit ge^^^^^

had} de woorden uyt Davids Pfalmen fong ! Ik verblijde my in

(O Gregor.'presh. ihU. (d) Naz.. Orat. i^. p, 289. Orat. io.p.i6t. Orat.il.p-'^^'

Devit.fuip.z.dereb.fHis.ibid.p.T,-^. Greg,presb,loc.cit. {e)/i^refSo.p,A^9. (f)^^
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^l^^.lir uZ't^'^^^^^ T^'
hem ccn heymelijkirgenoegen

de haa™rH; 1
,
behoefde fijne goede vrouw niet te leeren hier me-e naar voordeel te doen; fy haalde die droom op, en vertoonde fe

tT± "'fl^'^H
fy tonde, want fy prees hem^aan dcgoedhëy e»

gen behoudenis en faligheyt niet ontrekken f de roep.ng van fïóïnTtmeer tegenftaan. maar door alles, dat hem ,n den weg mo^t voorkomen en be etten wüde , door-barften foude. Al d,t aanhouden bewoo;hem fo aat hy de Chnftelijke tlelig.e beloofde aan te nemen ^ ^aJtoe fig een bequame gelegentheyt opdSed •

'

fareèn
S"^^"'''^^ ^ijd, dat Leontius , BifTchop van Ce- wic«i«reen

, met eenige andere Kerk-voogden uyt firn landfchap na Niceènom leden van de groote Vergadering aldaaf te wefen, reyfende, hun weg
allen

Dcfen fprak Gregorms aan, en verfogt henml
Dielr ü

Chnften te mogen worden, waarop, fonderuytftel, de& I ft Y "'VV Chr,ftendom voor-af vereyfcht te

Saf wlnr
daar m een merkelijke wat d«ri„

wchetilche onderwijlmg duurde, foude doen over-eynd ftaan f gelijkde gewoonte was der leerlingen, als fy ftonden gedoop te wordendliet hy hem op fi ne knyen leggen, dat geen -ewoonteTo, "^f'"^"^
neer iemand tot Ouderling of Ifiefter fou'de beveft°gd worden üTe'ë;tegenwoordig waren, merkten wel haall: die misflae maar f^^.n i;

en heetliHc voor X'hv In f"" "^f" ^'^'=''°P '^y'"°"d« f» helSer

Defen door een onmiddelL ^V°^^ °P^"^'"'^ "V"'^?^ ^" f^yde;

ger in dTv^^ZZf^^^^V^^f^" den H. Geeft tot fijn navol! w.crd Bif.

komft bëve^Tad
^ ^ ^%^fo"derd te hebben , 't welk door de uyt- 's!'"?

plaafsiT*^^
want hy wierd. als die Biffchop geftorven/~

daar Lvorderd It""''"''"/!^'^ T" ^'''"'^ ^ec Bisdom aU

Defe nlll
^°"d hy alles qualijk gefteld , en buyten order,

sangefteld Z'r T ''^^ geleden
, tot een BilTchopbjke h^fd-plaats

Wel vin ' Voorfaat was aldaar de eerfte Biffchop geweeft , die

eIK ?2""r"
ftigt'^'Ok leven, dog onnofelen eenvoudig was,

pen dïin r°°
'^^^"derheyt der toenmalicre Bifichop.

*ierdT °P''Sty^" de kerken thans t'eenemaalvereyfcht'wierd- egter

tijd na fL"?^ ? """^^'^ weggerukt, en de plaats bleef een gcruymen S«U tóf

defelve ji'P^"'
f°dat fe, wanneer onfen nieuwen Kerk-voogd «r"^

looïn
^;";^^ïdd«. jammerlijk met allerley fonden en dwalingen ovfr-

door fiin •
g'"=de verbeterina;, en bra^t

geliik t ru^ ^" ^''^ de Gemeynte tot een beter leven, en Ve

ten S d
^^"°°'^'"^^'"heyt onder de burgerlijke en godsdienftige Wet-

ten M j'g*^"'.^" fo treftelijken perfoon was de vader van defen groo- Nonn>,Ka.

der u
g fj" moeder Noma muntte in godvnigtigheyt niet min-

godfaïi y gefprooten uyt een godvrugtige familie , en leefde fo

geloovenS f .C'"dien wy 't geen'er allefins van verhaald word
, mogen was f«r

J ly in godvnigtigheyt een wonder van hare eeuw wierd. Sy s<='i""2'*

[Aaa 2] had
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Bad om een had eerft gecne kinderen, of mogelijk maar eene dogter (indien C^r-

fooö, gonia haar oiidfte kmd was), en verlangde feer naar ecnfoonf/j), claar

fy menigmaal God om bad , en beloofde , gelijk Hamia in gelijken ge-

val deed, denfelven ^ wanneer'er God haar een geven foude, aan hern

diefc t'eenemaal over te geven Dit haar gebed wierd van God verhoord,

kreeg. 't beliefde hem, op haar ernftig aanhouden, in een nagt-gefigt haar be-

kend te maken, hoedanig het kind, dat fy foude baren, wefen foude,

^"offerde
^^^^ foudc genaamd worden. So dra fy verloft was, voltrok fy

* hare gelofte , en gaf hem ten eerften Gode over.

sijn vroeg- UI. Nog een kind zijnde, toonde hy figfelven met vecle natuurlijke

qutrnhctt.
hcquaamheden begaafd (/) , door welke hy , benevens de voordcelen van

huylTelijke onderwijfmg, onder de opvoeding en regeering fijner Ouders,

binnen korten tijd andere van fijne jaren overtrof in kennis en wijsheyt»

waar in hy fo fchiehjk toenam , dat de tederheyt fijner jaren hem ni^^

belette te bereyken't geen in anderen niet dan by rijperejaren konde vet-

waar in hy kregen worden. Hy had in de fpeelen en vermakelijkheden der jeugd

fijn ver-
^^^^ behagen, maar veragtte defelve als onnut, ydel^ en als beletfeleö

maa
betere faken te vorderen j de natuur had hem met een deftiger en

ernftigcr inborft voorfien, fo dat hy, gelijk fijn verftand met dejarert

aanwies, fijn vermaak nam in het lefen van fiilke Boeken, als^cr te dier

tijd tot verdediging van de regtfinnigheyt gefchreven wierden , en in het

omgaan met wijfe en vroome Mannen. Sijn eerfte Hap naar buyten deed

hy naar Cefareën , alwaar hy fig overgaf aan de ondervvijfing der beftj

Meeflcrs, en, gelijk ik niet twijfel , de eerfte kennis kreeg aan
Hyftudeer- Uns, Alles dat daar te leercn was doorfnu field hebbende, reyfdehynaaf

ï^-ncnU Ccfarea Philippi in Paleftina, alwaar toen de vermaard fte Leer-meefteï*

tlers. van die eeuwe leeraarden , en de groote Eafebius Bifl'chop was. Ht^^

ftudeerde hy(^} ondtr Thelejpius ^ denvermaarden Redenaar, en ha»

onder anderen tot fijn makkeren mede-leerling ^^/^i^'/aj' , dienaderhafld

door de Ariaanfche faftie aldaar Bifi"chop gemaakt wierd. Hier maak-

te hy fijn meefte werk van de wel-fprekens-konft , beoogende ni€t

ydelheyt en gewrongentheyt, maar de cierlijkhcyt en netheyt ^ welke di«

konft leerd. Van daar reyfde hy naar Alexandrien , welker fchooleö

naaft die van Athenen toen de vermaardflre van allen waren. Hier i^^^

gelijks allerley foort van geleerdheyt opgedaan hebbende , reyfde hyvoot

het laatfte naar Athenen , alwaar hy den opperften fteen , gelijk m^**

Reyfd eyn- fpreekt , aan het gebouw van fijn geleerdheyt dagt te brengen.

Siër eynde ging hy fcheep (/) , faan het fcheeps-volk van dat fchip byfo^^'

dere kennis hebbende) om te varen naar ^Egina , een Eyland niet verre va^

Athenen , maar op een onbequaam fayfoen van 't jaar, want het "^^^

toen reeds ontrent het midden van November:, wanneer doorgaans ftoi*!^

Worden- en onweer de zee ontfteld, en de vaart, fo ooit, forgelijkis, gelijk hy

Jan«T°
bevond: want gekomen zijnde ontrent het Eyland Cypi"*^^^

fwaaTon- outftond'cr fchielijk een onweer, dat het fchip ongemeen heen en
weer belo- flingerdc , een dikke duyfternis overviel hen, fo dat fy nog land,

zee , nog lugt bekennen konden j daar by quam een vreeslijke donde*^

en blixem, welk hen geen minder fchrik en ontfteltenis^ alsdeduy^^^"

nis , die haar bedekte , toebragt. Dog te fwaarder was deefe nood j

dat gebrek en honger de ramp bekommerder maakte: want hun v^.j

raad van water en fpijs was geheel ten eynde, of door de zee vetv^^
'

inaar

{h) Naz.tan'i.devit.fuap.i.Orat.i^.p.z^i. Greg.Presb.ubi fupra. (i) Greg. P^'^^'

& Naz.. de vit. fua ubt fupra. (kj J^ieron. de Script, in EHz.oi. c. 1 1 ^ . (Ij to^' ^

Cr Ornt. i^.p. 306. C^rm. i. tle reh.fuis.Tom. i.p. -^6, 57.
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l-?™'"
Phenicifche kooplieden te hulp, die,

d^r nni" i." ^l'^"^^" ^''^'P ""'1'=^'^"^ en het geen

tüdf^ A
' OndertuiTchen wierd de ftorm van tijd tot

der ftTrl"/
^" f"'S'^ dagen aan malkanderen, fodatdekonft

2^„H u ^^l"
"5"^^^" boots-volk ten eynde van hunne kragtenz jnde het fch.p op Gods genade dreef. Om kort te feggen, all,L w^^

oordeelde hemfdven verlooren, en beklaagde op het jammerl|kfte ffi„ongelukkig noodlot, en (Ijn uyterft levens-gevaar; maar onfen Reyfieer ,« .

kolnTft^'f'^'^" °T"' ^'^^t/"!,- t ''^^»"'"S^^"dedood,entoe-
Komende Itaat m de andere werdd, deed hem fijn voorgaande leven over '''"«•^

aenken, waar in hem mets fo feer fmertte, als dat hy nog oncredoopt"
?n. alfo nog aan de voorregten van de Chriftenen niet geregtïed was'ye gedagte deed hem feer gevoelig klagen, fijne klecderen fcheuren

"

"gop degrond nederwerpen^ fo jammerlijk fugten , en in fulke droe!vige k agten uytbarften, dat het fcheeps-volk felfs, als ongevoelig over
ftun aller gevaar by hem quam nederfittcn, en met hem weende fmaarmoed gegreepen hebbende, wendde hy fijn gebed tot God, waar in hy

nLT '"^"^/"'^'"."^r ? ^^°^<i>^'' fijn volk in deuyterfte«ooden ophaalde, de byfondere forg van Gods goedheyt en voorLnig-ncyr over hem te voren bewefen, erkende, bctuygde, volgens een olel-
ehjkeoverlevermg Code eygen te zijn, en fignunogmaflsGodeovlr
tegeven met verphgfngfijnes felfs, om fijnebeloften, ind enhetGodbehefde hem nu te verloffen, fekerlijk en getrouwelijk te betten S-^n^gebed was fo dra met geëynd.gd , of het wierd verhoord, de Lrme" pBedaarden

,
en het fch.p vorderde veylig fijnen loop. Defe wondéX

^anftonds betuygden Chriftenen te willen worden. Ook is merkelijk v ,

ÏamTvrr'tZd'^"''^T!,^^j"^^

o\fijn:ieZzisirGódtSK rJrfover zijnde , een wevniXnl ft
' j" '^^ '^'^ .

fo dra hy
, de ftorm geb=.rd

fche rafernvl ?n ^^^a^^^^^"' droomde, eenfekere Furie, (hd-"'"-

nomeren'^hedL rr'^'S'" (S^'^) '
^'^ Hjn verderf voorge-

Se kenn.'f
^ Zege-praal om te voeren^ ja een van fijn

naet ^^""'^'f
«Jongman thans met hem in hetfchip, fag ter midder-

«nleder A&I
' "^ffte gevaar waren, fo hem dagt, Gregorius

«aartni^ °P "^^eren, en hetfdve veylig

fiin^W Pf?' *»"ftonds het weêr op-klaarde, en de winS

«n ftvl j"' f over zijnde, namen fy hun regte ftreek,

^aar!^ T'-'^y
'^''°d"s, quamen niet lang daar na re ^gina fal-

hv al I

^ ^"^'P toonde) en vervolgens teAthenen, daar„

wL^rr^T" ''1'jddyk onthaald wierd, en

naamft ff bequaamheden met alleen den leerlingen . maar den voor-

IV H Lcersren aldaar tot verwondering ftrekte.

Conft
9'etlangte Athenengevveeft(»2), of Bafiüus, laatft te Maakten-

de u V"°P^'engeftudeerd hebbende, quam ook aldaar. Eerlang groey- jjfj^^^f"

aan - T ^i"^^"
begonnen kennis tot een onverbrekdijke vrien'dfchap fchap

Üme
^°°".°en onder een dak , aten aan eene tafel , en ftudeerden te BaWius,

dan
""^^^ de een den anderen niet benijde, maar fy malkanderen

>vie
^"^ P°°goen te onderhalen, en niet fo feer worftelden en kampten,

meefl-''"
voor-rang foude hebben , als wel om elkander de eer vane« gevorderd te hebben toe te fchrijven. Sy betraden gelijkdijk

fe) Ar f
'^a* 3] de-

*'J»«z..devit.f,ip.^. Or«l.io.;>,33o. Cre^.Fmb.ihid.
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de felve paden van deugd, en niets vereenigde hunne gcnegentheden fo-

danig aan malkandcren , als beyder groote yver en opregte hoogagting

van hunne Religie. Men wift alom te fpreeken van hun wijs en ftemniig

gedrag , van hunne matigheyt en foberheyt , van hunne fedigheyt en Kuys-

heyt, van hunne onberifpeUjkhcyc enveragting van de wereld ,
van hun

affien van alle die konftjens en aardigheden, waar in anderen zich oenen-

den en poogden uyt te munten , en byfonder van hunne kloekmoedigheyt,

getoond in'de droevigfte rampen, dog merkelijkft in die vreeslijke aard-

beving, dic geheel Griekenland trof, en veele anderen den moed deea

ontfinken. Ik ga hier andere ftaaltjens van defer beyder grooter Man-

nen vriendfchap en gemeene beyvering, ten tijde van hun verblijf te A-

thenen ^ willens voor-by , alfo daar van in het leven van den H-

iiiis breeder gefproken is. Dus fijne Wijsgeerige ftudiën voortfetten-

de, had hy een niet onaangenamen droom, die iets meer als menlcne-

Jijks fcheen te beduyden : Hy droomde [n) ^ dat hy befig zijnde met le-

fen, fag twee aangename en fchoone Juffrouwen, die, in witte kleede-

ren, de eene aan fijn regter- , en de andere aan fijn flinker-handftonden.

hy ( die een vaft voornemen van kuys en ongetrouwd te leven had op-

gevat) fag defelve nors en ftuurs aan, haar vragende. Wie fy waren

^

en wat fe daar te doen hadden ? Sy omhelfden hem vriendelijk , en

wijsheyt ven hem tot antwoord
j

Zijt fo niet ontfteld. Jongman^ wy zijn ^

he ^vT-'
^^^^ ^'^^ bekend, de eene van ons is Wijsheyt, en de andere Kuysheyfy

fcheenen cn zijn van God gefonden om by u te woonen, en hebben reeds voot

^'^^^'['^^"ons in uwe fiele een gepafte en aangename wooning bereyd> welk g^'

*

feyd hebbende ^ verdweenen fe. En feker j hy hield , met een godvrug'

tig en edelmoedig voornemen gewapend, fijn fiel fuyver en onbefmet i|*

het midden van alle verfoekingen en verlokkingen van quaad gel^l'

Had kennis fchap , dic hier meer dan elders voorvielen. Onder anderen, daar hy

aan Julia-
j^^gj. ke„nis aan kreeg was ook Julianus (o) , die naderhand Keyfe^

wierd. Defe was herwaarts gekomen quanfuys om te ftudeeren ,
maaf

voornamelijk om de Waarfeggers en Toveraars (daar hy ongemeen veel

van hield) over fijn nakend geluk of ongeluk raad te vragen ^ en ücldc

vanwien fig fo wonderÜjk , vreemd en onbehoorlijk aan , dat Nazianzems
hy niet veel

i^gj. trekken van fijn mond^ het draaijen van fijne oogen , devinnighey^^

fpddc!'°°''van fijn gefigt, het flingeren van fijn hoofd, en geduurige beweging

van fijne Ichouderen, en om fijn gcduurig lagchen , het af-breeken val»

fijne redenen, het voorftellen van onnutte en allerley flag van vragen

^

en byfonder om fijn godloofe en onbefchaamde manier van fintwifteii*

gewoon was te voorfeggcn , wat van hem te verwagten was , en tot f^P^

vrienden te feggen > Sief wat een booswigt het Roomfche Rijk in fij^^^

boefem opvoed ; dog wenfchte doorgaans hier in een vals Propheet t^

mogen zijn: maar helaas! deflelfs volgend leven heeft defe voorfeggi"^

meer als te veel bewaarheyt.

{n) RH§n. Prolog, in ofer. Naz.. inter oper. Naz., Tom. i.p. 716. ex ipfms Naz,> Céff^'

4. de anim. fu^ cnUmitate Tom, 2./?. 71, 72. {0) Nazjmz,, Orat. /^.p. izi>^^^'

Greg.Presb. p.Jz.



n.A,DEEL. DEN H.GREGORIUS van Nazianze^t.

Tweede Afdeeling.

Van Nazianzenus bedrijf federt fijn te rug-komft vanAthenen
tot dat hy BifTchop van Safima wierd.

INHOUD.
^^^^"^enus leeraard de weLJprekendheyts^konft te Athencn opentlükHad byfijn vertrek van daar een grooten naam. Hy vond nh bropOer Cxfanus te Conftantinopelen. T>e uytmuntende geleerdheyt van^len jongman-, die de bevordering en 'weerdtgheyt om de genees.konate l^onltantmopelen te leeraren hem aangeboden affloeg. Nazianzenus maakt oyerjlag van fijn levens-wm voor het toekomende. Hywordvanfjn vader Ouderling gemaakt, Hy red fijn vader uyt de loosheyt

sZ ƒ bedrtegeryen, en verfoend hem met de Monikken,

Chr^^^L^I"''!' PJ'l^'M^^'f^^y^gernaa^ Julianus verbiedde

^fperheyt en kloekmoedigheyt vanfjn vader tegen Julianus JmPte-

na defelfs dood Hy wykt naar de woejijjn^ en leyd aldJreenTZ.leven: komt weder te huys
, om fijn vader inJn fwakheyt behuïp

qT^ZX^^^^^^ ^"g^ ^"^^ fijn vïuS:K^^i^xms Jterft. Een kort vertoog van dejelfs ^eleerdheyt tre^P

l'olZr^^^^^ ^j^hy-- ^ondeUaarl,^

^jj^de. deed^^^^^^ jT C^fanus^.^.r^^;,

ontrent d arm^^T^^^ Hy was feer rUddadig

fchap te regtle brenz^^^^^
-eel moeyte. om fijn nalatel

den van hL L ^^^^ Ca:fanus vragen en antwoor-den van hem zy
, ofmet, word onderfogt.

I. Y\Jfilms d^ Hooge-fchool van Athenen verlaten hebbende, be- Naz,w
Fj de Studenten^ door hun onophoudelijk verfoek, ""^ leeraard

hevTcT ^""^""''f^'^'^'y
om daar te blijven, hen in de weUpreekend- LTL

Ïn&-^ teonderwijfen, en dcfelve openthjk teleeraren: ditdeedhy^-
leer?>1 '

cn bekleedde dien ftoel, tot groote eer voor hem en voor de

4t v^n fiinro f ^'^^'J''' ^"""^''^'^i^
^°g^ -i^^ren en fvvak- Do, .eerd

riinJcT ^ ^"fers, en^de gedagten dat hy reeds een merkeliike tijd ^^"'1"^

r w?nJ'r"' T derwaards te reyfen had doorgebrait
V want hy nu dertig jaren oud was) ontftak in hem een ongemeene be-

te af^WdT.nr^' ^"T'
voornemen nam hy inderftü- vi„do„,

lanH n
vrienden , verliet Athenen, en nam fijn weg over derwegen

na naar Conftantinopelen (b) ^ daar vond hy fijnen broeder C^/arius, «^"^^P-dcr

ontrent die felve tijd aldaar aanquam van Alexandnen. alwaar hy in

fe ven k'V"'^!!
geleerdheyt, en byfonder in de genees-konft (daar hy fig- diengrootctn Dyioncier op gelegd had) fodanig gevorderd was, dat hy in de ^««''^eclea

fj-eyierlijke hoofdftad niet lang geweeft zijnde , aanftonds fiilken naam!!'at"'^eeg, dat elk een van hem loflijk fprak, met hem fogt kennis te heb- den
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ben , en hem allerlcy eer-ampten wierden aangeboden , want men fogt

hem aan de voornaamftc familien te huwelijken : men bood hem eenaan-

fienlijke Raadsheers-plaats aan , cn ftelden eenige gemagtigden ^ om den

Keyfer op te wagtcn , en te verfoeken , dat , (hoewel de ftad thans geen

gebrek van geleerde Mannen in allerley wetenfchappen had) egter dit by

allen anderen roem aan de ftad mogt worden toegeftaan , dat Cafarius

deflelfs Geneesheer en inwoonder gemaakt wierd. Waarlijk groote ver-

foekingen vooreen jong Edelman: maar de redenenen het gefag van lijn

broeder Nazianzenm , vermogten tegen alle infigten foo veel by hem

,

naarhuys. dat hy in fedigheyt alle de aanfienlijke aanbiedingen , en iverfoeken

van de ftad, die hem geenfmts verlaten wilde, affloeg, en fijn broeder

in fijn t'huys-reys vergcfelfchapte , daar fy by allen welkoom waren , niaar

mèeft by hunne Ouders , welkers blijdfchap te grooter was , om dat fy

Nazianze- defelve Ib langen tijd hadden gemift. Het eerfte dat Nazianzenus na

nusword f]jn t'huyskomft deed , was , te volbrengen 't geen hy fo plegtelijk be-
gcdoopt.

]oofd had, eq gaf figfelven, door den Doop , Gode over. Dat gedaan

Beraad fig zijnde, was fijn naafte overlegd wat levens-wijs hy voortaan foudeaan-

«^"^'j".'^- vaerden: ongemeen helde hy naar een afgefonderd , eenfaam, Monikken
ycns-wijs.

^loofter-leven , gemerkt het vermaak van de eenfaamhcid hem voot-

quam , als feer bequaam om in de befchouwing van goddelijke dingen

befig te zijn: maar aan de andere zijde prikkelde hem eenfterke driften

begeerte, om in de kennis van de Hcylige Schriften, en de goddelijke

vcrborgentheden des Chriftelijken Geloofs toe te nemen, welk hy uyt

een afgefonderd leven niet fo wel , als uyt den omgang en 't gefelfchap met

wcikchy menfchen, konde te gemoet fien: en daarom, hy befloot tot een mi^J-

uytkoos.
(jeifi^g ^ (lat hy de wereld niet t'eenemaal verlaten , nog fig met defelve

bemoeyen wilde, alfo hy oordeelde ^ fig in heylige overdenkingen t^huyS

fo wel, als de genaamde afeeten , in de wildernis te konnen oeffeneO)

en egter tc gelijk (welk hy meende geen kleyn gedeelte van godfaligheyC

te zijn
)

fijne bedaagde Ouders te konnen helpen en byftaan. Hy merk-

te het konnen verkrijgen van de eynden der deugd , fonder fig van een

Cel of Kloofter te bedienen , aan , als een voornaam gedeelte van die god'

delijkc wijsgeerte, aan welke hy fig had overgegeven, en had meer be-

geerte om religieus
(
godsdienftig) te zijn, dan tefchijnen, als wel we-

tende, dat niet de plaats, maar het leven iemand tot een Monik maakt.

Word tegen Sijn Vader, om voor figfelven , en voor de Kerk, meer dien ft van hen»

deribg^e"'^^
hebben^ trok hem in den rang van kerkelijke perfonen , hoewel tegen

maakt, van fijn wil j want, hoewel hy een fonderlinge eerbied , allen die een min<^^'^
fijüVader, meerder kerkelijke bediening bekleedden, toedroeg, had hy egtef

voorgenomen tot geen van defelve over te gaan. Sijn Vader egter over-

reedde hem, en maakte hem Ouderling, welk hy eyndelijk te liever aan-

nam, om dat hy (volgens het geen hy felf in een brief, by die gele-

gentheyt gefchreven, berigt, \c\) fag, dat de toeftand van de Kerk te

dier tijd fulks vereyfte^ en de ketters alom tegen de Regtfinnigen onge-

meen woelden j immers hy had door droevige ervarenthcyt geleerd ,
en

diedoorde in fijn eygen vader bevonden , hoe loos en Inood de ketters in hetvoort-

^ogenwï.
lumne dwalingen waren

: want de Ariaanfche party had , ^^^}^
*

'aanfetting van /icacim ^ in de vergadering van Conftantinopelen ,
^'^^^

na de Synode te Seleucien, in denjareCCCLIX. gehouden, haarleed'

ftuk ontrent de Godheyt des Soons , foo veel hen mogelijk dagt»

fchaafd , en gaven nu voor, dat fy , uyt hoogagting, die fy voot

Schriftuur hadden , in het voorftellen en verklaren van hun geloof, g^^^^

andere

{s) Epijl. II. p. 77c.
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andere woorden, als die aldaar gevonden wierden , konden gebriiyken,
cn daarom goedgevonden hadden het woord 0;//?//^>;//^/^//;r (mede-we-

tS; "^^"^^f^^^
gebruyken, endien Geloofs-arrijkel fodanij^iiyttedruk-

n^V u
Schriften, den Vader in alks lelijk waf.^it Ichoon voorwendfel bedroog veele BifTchoppen van het Ooften enonder anderen ook dien ouden Gregorim van Naztanzen (^d

)

, die defe be
iijdenis aannam

, en de fo gevoelende tot de Kcrk-gemeenfchap toeliet'waar over de Monikken van Cappadocien (die meer dan andere voor heï
regtfmnig Geloof yverden) hem ontvielen , en geen Kerk-gemeenfchao
met hem wilden houden, ja felfs week , naar hun voorbeeld

, een eroot
gedeelte der Gemeynte van hem af. Defe breuke was groot. enftondM«rvaoaag op dag meerder te worden , ten ware Nazianzenus , tot het heelen van ""^^

aeielve, alles wat hem mogelijk was gedaan had. Hy overtuycrde eerft^''"^''
Jijn Vader, dat hy door fijne onvoorfigtigheyt en eenvoudigheytindwa
Img was ingewikkeld, die figaanftonds gereed toonde fijn misflagteher
roepen en de Gemeynte opentlijkdaarvante verfekerenj vervolgens on- en met dc .

.ZTl ^ Gemeynte
, en alle die fig tegen fijn Vader gekant hadden, ^7^^?*:

y en eeriten overhaalde , en bewoog om met hem te verfoenen , en wierd.
gat

,
om in dit alles veyliger te gaan , by die gek-gentheyt (?) fiin eerfte

ftet kloofter-leven befchrijft. God voor de onlangs gemaakte ved^oeninrdankt
,
en tot een vafte en onverbrekelijke eendrasjt vermaand

wijdluftig vertoog gevende van de vooi!deelen derlSgt ^nd tha^'^""'dehjke gevolgen en wan-orders, die de tweedragt in de wereld brena"IL>W onderwijlen klom opden Keyferlijken troon, en betoon- JuHa„u.

t^^K °P^"^»'-f ;y^"d ^'''> hetChnftendom. Onder andere fnoode

Hvterbo^d dnnf
te onderdrukken, was ook d' ."„tr

va^ fchookn ,^«r f^^"^^..^
Chnftenen het houden niet alleen "p^-

ren vant "
leSvt en ^nef

0"den berigt word, hetlee-Sf

dathy, endfevanSn ? ° t"^
Heydencn; het fpeet hem tefien,

dog Lft dal3 f'^handelijkin 'tonderfpit raakten

huLe el e'erdh.f
^"^'"«^^«"^ de wereld met den roem van

niV hnn?. 7i
^elfprekendheyt vervuld hadden , en hem alfo wey.

fo lanTfiinJ^'^f
'^j" ^^^'^^^ Heydendom voort te fetten,

te K,P,£„,
P*"y«" 'O bequaam waren hen met hunne eygene wapenen

' ^^fh^ilven hy bedagt was, hen defelve uyt himne handen te

verwft.» ,

^^"^
'^''J'"^ gevangen in fijne loosheyt , want God VcrydeU

HeXlh.^r''?'
door welker ongemeene werken, het miiTen van de^XiLHeydenfche boeken, en derfelver gelecrdheyt, ten overvloed vervuld

Svri^n n" .7 j "'"""^ voornamelijk uyt , dc twee APoUhtarifjen in

Cwel verftond" 'k ^\''"r''/'''^'' ^f'' ' °P "^''^""^e ApoiK-

naamT i
, befchreef (in navolgmg van Homerus) in foo ge- na,i.d= ou.

oudhedi'^"'-^!' i^^frX ' Seheelc gefchiedenis . en alle'de*'

verd/.u
'"'".de Joodfe Naric, tot dc regeering van J'^«/toe , die hy

A B n
^^%-M-twintig boeken, en elk na de letteren van het Grieks

de hv ; j ' vervolg van de Heylige gefchiedenifTen , vertoon-

nJiir ^fV"der flag van vcrflbn, 't zy Comifche , gelijk die vmMe-
kv-, h^-j^'^'^^^' ?A^)^^^<^\'^nEtiripides, oiLyrifche, nadewij-

van ttndarus^ ja hy bevattede alle vrye konftcn , in de een of ander
"ort van gedigten, en ontleende allefins de ftoffe uyt de H. Schriftuur.

W) dr V i.

l'S>\>h^ De
U\ "(?" '°- ^"'^ Or"'- '9p- i97- f^ide argum. in Orat.ii.Tom.i.p 6^^-
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Dejongc. De Soon onderwijlen fchreef niet alleen fijn boek vVt^ <5tA>jö«öt!r, van de

waarheyt ^ welk hy den Kcyfer opdroeg ^ en daar in de Chriftelijke Re-

ligie dapper verdedigde, en devalsheyt enfotternye van de Heydenfche
grondig wcderley, maar ftelde de Hiftorie van de Heylige
en de inhoud der brieven van den H. Tauks , in manier van t'famenfprii-

ken, naar de wijfeen *t fatfoen van ï'/^ji^ö , en dat fo neten konftig, datfe

de vermaard fte en doorwrogfte opftellingen der Ouden konden uyt-tar-

ten. By die gclegendheyt maakte insgelijks , gelijk gefegt word (jj
en Nazian- Nazianzenus ttn groot gedeelte fijner gedigten , van allerley foort, over
aenus. goddelijke, deftige en ernftige ftoffen : hier door nu wicrdde Chriften

jeugd fodanig voorfien , datfe de Heydenfche Schriften, die hen ontno-

julianus men waren , niet eens miften. Dog Julianus ging dus de Chrifte-

kwfcèn?''
"^^^ ^WtQn met loosheyt tegen , maar felf door openbaar geweld en

wreecdhcyt. Hy was thans te Cefareën , alwaar hy de Chrifl:cnen dc

uytwerkingen van fijn ftrengheyt deed gevoelen, en vandaarfijfiekrijgs-

Oökte knegren herwaards en derwaards fond , om de BifTchoppcn het geheclc
Nazimzen, Jand door uyt te roeyen , en de kerken voor het Heydcndom in te ne-

dSen'* men: een gedeelte dcrfelven quam tot Nazianzen (^h)^ alwaar derfelver

ouden Grc- Bcvelhcbber de kerk , die de Oude Gr^^ör/«j- onlangste voren gebouwd

gcngcgMo.
^^'^ ' eyfchte , om hem te worden overgegeven : maar de goede oude Man

* ftelde fig dapper daar tegen , en deed deGemeynte dagelijks in defelvö

tot het gebed t'famen komen , die fig over dien eyfch ib gevoelig toon-

de, dat de Bevelhebber fig genootfaakt vond fijn verfoek te laten fak-

ked, en, fondereenig geweld teoeffenen, te vertrekken. Niet lang daaf

na raakte Julianus , welke alle deffelfs aanflagen deed te niet loopen , om

fuStjft Julianus geftorven zijnde, gaf Nazianzenust^zt fcherpereden-

vryfcherp voeringcu tegen hem uyt, waartoe hyalle de kragten van fijn verftand

HanuV"^
en welfprekendheyt infpandc , om de fchadelijke aanflagen , wanhopig
daden ^ en rampfalige dood van dien onfaligen Vorft uyt te beelcfen.

Men moet egter bekennen, dat hy ( hoewel de faak , die hy verhaalde,

met regt fo befchimpt en doorgeftreken wierd) daar in vry wat toegaf

aan fijn drift, en de vryheyt ^ die de redenaars gewoon zijn te nemeilj

byfonder in reden-voeringen tegen een vyand, en wel fuik een, die, iTd

hy uyt de Perfiaanfche veld-togt veylig was weder gekomen ,
voorge-

nomen had hem fijn leven te benemen. Maar •'t is tijd te rug te ftappen>
en de Hiftorie, die wy hebben afgebroken, weder op te vatten.

Trekt naar UI- Nazianzenus had wel op het ernftig verfoek van fijn Vader, cn

Bafiiius in om reden van de nood der Kerke , fig in de heylige order van het Ou-
de woe- derlmfchap laten beveftigen , egter fag hy dat aan als een foort van dwang

en tyrannye {i) , die hy niet wift hoe beft te ontgaan, en daarom vond
hy fig door fijn natuurlijke neyging {k) aangeprikkeld , om fig van de

menfchen af te fonderen, en eenfaam te leven. Hy was onlangs van «]'^

waerden vriend Bafiiius ernftig verfogt (/), om hem in de woefteplaat-
fen van Pontus te komen vergefelfchappen

j
dog wift niet, hoewel hy

niets liever wenfchte als dat, hoe hy met fatfoen van fijn Ouders foude

konnen fcheyden : maar alfo fijn broeder Cafarius nu van het Hoft'huys

gekomen was , en voorgenomen had aldaar te blijven , nam hy die gelegenf"

heyt waar, en vertrok naar fijn ouden makker ^ alwaar hy in die e^ti'

faamheyt eenige jaren doorbragt , en volkomen leerde de wereld
veragten, de uytfporigheden van de natuur te verbeteren, fijne herts-

togten te regelen, en fijne begeerlijkheden de wetten van de reden en fo-

berheyt

{£) Greg. Presb p. i z . 3 3 . Zotjar. Amal. Tom. ^.p.n. (h) Nadanz. Orat. I5>./?. 3
o7'
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berheyt te onderwerpen

: hy lag op de aarde, at fpaarfaam de alderge-SijnoeffeJ^
ringite koft, droeg geene andere als flegre kleederen , deed niet als wee- ^g^"'''
nen, waken, en vaften: over dag deed hy fwaar werk, en befteedde de

"

nagten veeltijdsin het fingen van loffangen, en met heylige overdenkin-
gen; met een woord, hy was fo ver van ecnig vermaak te nemen, daC

p de minfte gedagte daar van geen plaats gaf: egter oeffende hy iignieC
10 in allerley flag van dooding fijnes vleefchs , dat hy fijne fludiën
verliet, want daar in hield hy fig dagelijks befig, byfonder in het on-
derfoeken der Heylige Schriften , die hem , hoe hy fe meer las , ook meer
behaagden , fo dat hy binnen korten afkcerig wierd van die ongewyde
Jichrijvers

, die hem te vooren fo vele uren ontftolen , en fo veel ver-
maak gegeven hadden.

IV. Dus befig zijnde , trokken hem de huysfaken met geweld te Aanievdfni
j^ig van fijne aangename eenfaamheyt. Sijn Vader befweek onder de fwak-
neden van fijnen ouderdom, en was niet langer bequaam fijn ampt metSS" '

luiken forg en neerftigheyt, als hy gewoon was, te bedienen. De Aria-
nen

, het Hofte vriend hebbende , boorden alom in , gingen naar hun be-
lieven uytenm, en verleydden door hunne Sendelingen de goede en een-
voudige menlchen: om die reden had fijn Vader hem meermaals verfogt
t huys te komen

, en hem daar toe door brieven van fijn vrienden doen ver-
loeken, waar op hy ten laatften bewogen wierd , en ontrent PaafTchen Hykomc'
t huys quam. Straks nam hy gelegendheyt om een leer-reden tot het''^"^"'
volk te doen (m) , gelijk hy ook met lang daar na, om de misduvdin-
genvanfommigen, over fijn vertrek naar de wildernis, af te weeren een
wijdloopige verdediging uytgaf (n) , waar in hy vooreerft toonde, niet ge- Geeft red^-

„weken te zijn uyt vrcefe voor eenig gevaar, ofkleynagtingvan deker-^JSff
„Kelijke bediening, ot misnoegen , dat hy niet meer bevorderd was » weder-
„ maar uyt enkele genegenthcyt tot de eenfaamheyt, uyt gevoelen van

^^"'^^

'

"^''"'^^^M
^^,k^;^lijke bediening, en fchrik voor hec

"h?rie 1 Vervolgens befchrijft hy vry cier-

"m^. ,^^^^^^i^"^"S7^^
een Ouderling, en wat'er in een opregt en vol-

,,maakt Kerkvoogd vereyft wierd, met beftraffing van de onglregelthe-
,3den in derfelver verkiefingen

, en het quaad gedrag van veden in die
3, tijden ; en betuygd tot fijn t'huys-komen bewogen te zijn door twee
3, redenen

: aan de eenefijde, door fijn begeerte, om de Kerk van Na-
35Zianzen, die fijne overkomftfoernilig verfogt had, te dienen: en aan
35 de ander fijde door eerbiedigheyt tot fijn Vader, wiens gebod hy niet
3, langer vermogt tegen te ftaan, en diens fwakheyt thans fijn hulp en

fi V ^ ^^f^^'^^e- Dus wierd hy een mede-helper (Coadjutor) van Helpt fïjn

Vader
,^
dien hy in de fwakheden fijnesouderdoms, door fijn onver-

oeyden arbeyd en neerftigheyt in het prediken, het wederleggen eno-van%a

^
rtuygen der tegenfprekers , en alle aridere deelen van den dienft, te*^'^°^-

^*lp quam. Ondertuflchen toonden fommige , die de voorbarigfte in Sommige
'^et herroepen van hem uyt de wildernis gewceft waren, een groote flap-

^

pigheyt, lufteloosheyt en ongenegcndheyt ontrent fijnen dienft, als hy hem 0Dgc«

vergekomen was, waar overhy ineen Leer-reden, by die gelegendheyt «^^s^"-

met opfet gedaan (0) , gevoelig klaagd.

.
^- Niet lang had hy defelaftop fijne fchouderen gehad, als eendroe- Cxfarius

vige flag fijne familie trof, ik meen de dood van fijn broeder Ca/arms , die ^«^'i-

atlijvig wierd even na de fchrikliike aardbeving , die in Bithynien gevoeld
^^erd, op den tweeden OMer , in 'tjaar onfes Hceren CCCLXVIII.

FBbb x] een

J'^t. 41. ft. (^7^ yi^^ Nicet. ara-urn. <. Comment, in hAnc Or^t, («) Orat, l. f^ff-

""Po^o^et. pojl fug,,m. {0) Om. iTp. 45.



^8o HET LEVEN VAN II.Afbeel.

SijQ leven. een Edelman, die door fijn beqiiaambeyt, gelecrdheyt en godvriigtig-

beyt voor niemand in fijnen tijd behoefde te wijken, en meeft alle over-

.

trof. Hy was van fijne Ouders godvriigtig opgevoed , en ter fchool

gefonden naar Alexandrien(/) , alwaar hy binnen korten fijne makkers te

boven ging , en met goeden fpoed den omtrek van alle wetenfchappen

doorwandelde j dog maakte fijn meefte werk van het ftudeeren in de Ge-

nees-konft, waar in hy fodanig uytmuntte, dat hy in fijn t'hiiys-reys

,

gelijk wy te vooren reeds hebben aangeteekend , verfogt wierd , om op

dc aanficnlijkfte voorwaarden fig te Conftantinopelen neder te fetten

,

na dat hy, wegens fijn vaerdig verftand, groote geleerdheyt^ matig en

tireng leven te Alexaridrien by allen feer aangenaam geweeft was. Hy
quam met fijn broeder in fijn vaderland, welk hy de eerfte vrugten van

frjnc ftiidien deed fmaken j waar door niet alleen hy felf, maar ook de

"evoTdJrd P^^^^^^" ^^^^ verkeerde , vermaard wierden. Eenige jaren hield hy

aa^cHof alhier op , dog trok eyndelijk, tot misnoegen fijner vrienden, we-

van Julia- der naar Conftantinopelen, ten tijde als regeerde, dieeengroo-

te genegentheyt voor alle geleerde Mannen, wie en waar fy waren , maar

byfonder voor C^farim , had. Hier zijnde, wierd hy, ternauwernood

een proef van fijne geleerdheyt en uytfteekendheyt in die konft gegeven

hebbende , des Keyfers voornaam fte Genees-heer , en men oordeelae

boogfte eer-ampten, aan het Hof open vallende , niettegroot voor heni)

fo dat hy ten laatften de groote Schat-meefter des Keyfers wierd.

fe levens-wijs was voor fijne Ouders geen kleyne droefhcyt en fmertC)

daarquaiijken wierd hen felfs van andere verweeten: „Hoe, feyden Jy, begeeft fig

ken w?crd>'^^
fooB van een Chriften BifTchop in den dicnft en aan het Hof van

'„een afvalligen Keyfer ^ die opentlijk het Chriftendom heeft verfaakt»

„ en t'eenemaal foekt te verwoeften ? Is het tijd voor hem eer-ampten

„aafn te nem^n ^ en naar magt en aanfien te ftaan ^ rijkdom en fchatten

„te verfamelen in defen tijd,, daar hy behoorde de aangroeijende god-

loosheden der tijden met een edelmoedige dapperhey t tegen te gaan >

„en fig fo ver, als mogelijk is, van de vuyligheden en godloosheden def

„boofe dagen af te fonderen, en fulks voor de treffelijk fte, en veylig^^

„wijfe en ftaat van leven te liouden : Hoe fouden Bififchoppen konnen

„ denken anderen te fullen bewegen , dat fy fig door den ftroom van

„wereld niet laten weg voeren, of fig onbefmet bewaren van de byge'

„loovigheden en afgodcryen der tijden , indien fy hun eygen kinderen

„daar met eerft toe konnen beweegen ? Met wat aangefigt fullen die>

„ welke het voor hun eygen deur niet fchoon houden , en op welkej^

„felfs vry wat te feg^en valt, andere over hunne feylen beftraften

?

sija broe- alles vertoonde hem fijn broeder in een brief j „ daar in hy hem vooröS

hem^ar/''^^^'
fïjn Ampt af te leggen, en t'huys te komen, als het eenige mi^-

crnftig 3><^el, waar door hy figfelven behouden, en het leven van fijne oude

over. Ouders (die wel door hunnen ouderdom dagelijks ftonden in het graf

„fakken, maar nu onder het gewigt van hunne groote droefheytt'eene-

„maal befwceken) verquikken , vertrooften en ondcrfteunen konde-

53 I^"g j fO'^ '^crder , indien u dat niet kan overhalen , gccv ik u

„ bedenken ^ dat een van tween uw lot moet zijn j dat gy een opregt CbrJ-

„ften blijvende, een ongelijk jok met een fchandelijk en godloos geH^^g^

„fult aannemen, en alfo uw Chriftendom onwaerdig leven , endeg^^^"
„te hoop, die van u gefchept was; of indien gy voort gaat de eer en

„des volks toejuyching te focken, die fullen u tot een ftrik worden ej'

„verleyden, 't welk in het laatfte niet anders dan bitterhevt wefen i?**

^ Dereo
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paffen l,''fu^f
gewenfchten uytflag, want C^cjariiu wierd het op-Hy (kld

CT/ v '»°<=<^f
' 5" befloot liever te vertrekken, dan ''--P"»

Ï1citêtLTnt'fv''f '"/^^-^^
'^-^r^^''^-

>Wdat merken- -rr'^
vrees m,t ^"' '^^"'^^^ft'Sheyt (r) met redenen gepaft naar fime hoop of
hem 'yT ^ ^fg'^kMtft; vervolgens pooede Hoe fis lu-

ooor tuflchen hen een heete en vmnige fintvviftine rees • docr r^rZ- f""»'™'
beh.dd het veld, w.erd overwmnaa?, beantwoo?dralle fn^Sr;! *
deneenngen verwierp al 't geen hy hem aanbood, en feyde hem teneynde van alles, Uat hy ecu Chriften u^as, en een Chriftl» aZebÊ

dies met tegenftaande w.ldc de Keyfer hem geen affcheyd geven

tegen Perfien gereed maakte, van het Hof te vertrekken. Ontrent twfe fc„„,^jaren daar na quam hy weder aan het Hof. wanneer Vakns, thans ^0^"™'^""met de Ar.anery met befmet
,
tot het Keyfernjk in het Ooften bevorderd -rH;/""was: defe herftelde hem tot fijn vorige Ampt van Schat-meefter over des

K vM.kerdï"' ^f'^ '^Iheodofi'^ns Wet-boek een -i^njgt
.

SÏ£°tLT"t7/ ~f~''^Sevondenword.£i3Sr
wilden hehhln 7 ' ^f,^'''.^"(>»"">"i

en Vakns elk om het eerft hemwilden htbben; dog Valentmianus gaf hem, uyt aanmerking dat hv denKeyfer in het Ooften meer dienft foude konnen^doenT^wlSn^
lens ovc. Gemelde bediening fcheen maar een trap ^ol^Tem omfn;aanfienlijker eer-ampten op te klimmen. Ondertuflih^ g^bêurde^et •

dat hy tot uytvoermg van fijne bediening in Bithynien lasTten ti.de'als daar die droevige aardbevintr voorviVI a:^ rw ij
"

merliike voetftann?n
^°°rv'el (j-J ,

die, gelijk feeldersjam- Wordwo»;

Ss,i;rfifd":''^~'^-%-^"
^^^ZË^T^tf^^^J:^ omkomen iijn, ten ware hem
want hy en eenige weynte met^hen?

^""'^"dadige wijfe behouden had,

fchade, nvt de hol ioCZ quamen, fonder eenige merkelijke

fchiin All.;lt ^ ingeftorte huyfen levenlig te voor-

aanL bS^rT'^ ^"/^'"^^ gelet hebbenSe, fchreef

ohereel e,^rJT' '"i^'.'
verftandel.jk foude letten op hetgeen w.ar over

de kinf K V ™ f'-'hnk van een gevaar felf ten |oe- '^l--
oneeUiklf

^"'^^"^ '«oeftcnfogevoeligzijnSverFcïriftT

verÜ h 1 '/f*^™^
^'^ ''^"kbaar aan God.'^die onS diar uyt

fon^ f ^ ^" onsfelven in alle voorvallen onfes levens , 't zy bv-

Uien
openbare handelingen, beveclen en overgeven aan hem,

«aeen.I^
bewaring moeten dank weten, en wiens dienft wy om

«behn„
^^"^'^ voordeden, dic eenig eer-ampt ons kan toebrengen,

, moa.^
7'waarloofen; d.it dievermaningen waarfchouwing hem

« te ifv r r
=>''"gen^^"' '°"<Je zijn

;
dat hy wd van herten wenfch-

) hebben
'^°.'*"^'e"' "™ vreugde over fijne behoudenis dedte

, nip^ l-?.'
"^^""over breeder met hem te fpreeken, maaralfodattoeri

om j^'J"' '^°°P'« «^'^en t'huys fijn gefelfchap te genieten,

« VCTve f f^^'^^"'^ ^«n merkdijke verloffing t'famen plegtdijk te

voled (U ^'^("^'"^ merkte wel waar fijn broeder heen wilde, en Hy komt

aln \}°r 'ebijnt, deflelfs raad, want hy quam ten eerften t'huys, ^huyscn

brand' 7 ^" ''''^^^ ^« '"'"^en van Pfalmen, enmet
ende fakkelen, die men voor-uyt droeg, begraven wierd. Sijn

Wft.«, [Bbb?] broe-

f,
"^7- W iV/iiW». MI-W. I . de ré.frii. Tm. i. p. 34. (() i«
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broeder deed over hem een lijk-reden , waar in hy hem byfonder roem-

de over fijnen goedaardigen inborft j foberheyt , voorfigtigen omgang, en

meeft over fijne forg om in het midden van fijn grooten ftaat door de ftnk-

ken van de wereld , en de fondcn , die in der Vorften Hoven de over-

hand hebben , niet verleyd te worden , als ook over fijne aankleving en

ftandvaltigheyt inde Chriftelijke Religie, en weergaloofe mildadigheyC

ontrent de armen, die hy door fijn uyterfte wil tot eenige erfgenamen van

al fijn goed aanftelde(t;> Hy 'drukte fijn uyterfte wil uyt in weynigc

woorden, die waerdig zijn met goude letteren gefchreven te worden:

T« ifxx TtavTok^iMiAai yivi^oj^ =r 7t^t»x^^ - Ik Wil, dat al het myite den artnen

gegeven 'jüorde. Hy liet veele goederen na, (hoewel hy vry veel inde

boven-gemelcj droevige aardbeving verlooren had) maar hy was fo dra

niet dood , of eenige happige Amptenaren leyden'er de hand op ,
en

ven voor j dat defelve hen toebehoorden , en fy daar van aan het Land

rekening doen moeften, klhv/krd Nazianzenus , die een gering gedeel-

te daar van aangevaerd, en naar fijns broeders uyterfte wil hefteed had, veel

moeyte aangedaan , fo dat hy fig gedrongen vond {x) den Stadhouder

Sophronïm aan te fpreeken , en ontrent de wil van deffelfs nu overlede-

nen vriend j die by hem niet alleen in fijn leven, maar ook na fijn dood

geagt en geëerd was , regt te verfoeken , en om medelijden en hulp

bidden voor die, welke oniiofel in moeyte geraakt waren. Defe regts-

pleging wierd niet ten eerften geëyndigd, alfo het nog bleef hangen 5

als Nazianzenus reeds Biflchop was, gelijk wy uyt den brief van Baji-

lius aan Sophronim (y) , over die faak gefchreven , konnen afnemen ,
ge-

merkt hy daar in de ware gefchapcnheyt van de geheele faak ontvouwd?

en hem verfoekt, by den Schat-meefter fijn beft te doen, dat die faak

afgedaan , en een middel gevonden mogt worden , om dien vroomen mafl

uyt de moeijelijkheden, daar hy in verftrikt was, te redden en te ont-

warren. Maar, op dat wy hiervan niets meer ophalen, en voortgaan?

fo groot en voorbeeldig waren de deü^den van Cafarim ^ dat hem
fijn dood de eer, van een Heylige geweeft te zijn, gegeven, en fijn naam

een plaats in de Martelaars-boeken der Kerke (js} aangewefen wierd. HV
heeft , naar het feggen van Suidas (a) , vcrfcheyden Boeken en wel

meeft tegen de Heydenen, gefchreven j immers men heeft nog heden

vier Boeken van t'famen-fpraak over de Goddelijke en Geeftelijke faken,

die op fijnen naam gaan (^) > en 't is feker , dat defelve ten tijde

Thotius [c) op den naam van Cafarms doorgingen, en te dier tijd 23^'

Vragen cn Antwoorden behelsden, dog nu zijn'er maar eenige weyni'

ge minder dan twee honderd overig. De fchrijï-wijfe in defelve is kl^^Ü'

dog held wat naar den fwier en uytdrukking der Poëten, dogdeftofle

is'er vry net en grondig uytgehaald. Ondertuflchen blijkt genoegfa^ii^

»

dat de Schrijver van die t'famen-fpraken wat later als defe onfe C^fi^

r'ms geleefd heeft , want dat brengen verfcheyden plaatfen en aanhalin-

gen van andere Schrijvers mede j immers heeft hy ^ gelijk aan derfelvef

hoofd met ronde woorden gefegd word , te Conftantinopelen fekerlij*^

geen twintig jaren gewoond , veel min daar fo lang Hoog-leeraar g^'

weeft op dat ik niet fegge , dat de ftoffe in die t'iamen-fpraken ver-

handeld, t'eenemaal de Godgelcerdheyt , en de nauw-keurigfte beden-

kingen en fcherpfinnigfte Vragen ontrent de ftukken des Geloofs rakeil"

de, een man van een andere ftudie moeft vreemd zijn, en met de oel-

fening

(v) Naz,. ibid.p. 17^. Baftl. Eplft.^^.p. i')6. (x) Naz..Epifl. 18./7.781. (;)

fnpr.cit. (z.) Martyr.Rom.ad i^.Febr. (a) Invoc.Kxi^cifli<^. {h) Bxt.Gr.l^*'

m Biblioth.Patr.Tont.i.p.<^j^^, {c) BUL Argum.inNaz..OrAt. 10. Ctd.zio.p- 54^'
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lUroEHi,. DEN H.GREGORIUS van Nazianzem. ^Ifj

»lfo hVnieTakoir fA^'''^
"'^^ f^ï^jnt over-een te komen, temeer'

fflerl-J- ? ^ als ontrent de tijd van Hjn dood, gedoopt was • e^ 'tireenfflerkelyker js. fijn broeder maakt van defelvefter plaatfe daTr hvflSnet en nau«,ke„„g van denfelven ophaald, n.et het^.nfcgewae feSwet van .ets dat hy fonde gefchreven hebben, welk, indi^êt ee«'eeftwas, hy. onfes oordeels, geenfms foude hebben overgeflagen

Derde Af deeling.

Van NaziMzenus bedrijf, federt dat hy Biflchop gemaakt wierrl
tot dat hy te Conftantinopelen quam.

*

INHOUD.
en waarom

;
t welk Nazianzenus hardnekkk weyferd SchJpe be'

Tt In Zuiill T^^-f'j'' '""'^"•^ '''^'>&'»< en laat toe,aat Ijy tot BiJ^cbop -van die plaats word aameffeU h. „,T j
reden hy die f^elegentheyt totfijns/elfs verTiJnt en^ S
Gregorius NylTenus te onthalen Anthimus ^V^f '""'tf*'
toogd hen, alfijnfijde o.er te halTZl; IZ ï^^^
afte wüken. Hy wil niet naar Safim, %i

'^ügerde van Bafihus

die flJts. Hy wijkt naar lkefclff A
'"gemakken -van

valer tot hulp ofJtbod„rd lnflT' T ""T ''^ ^''^

doi onder Ceeker h^A;l„ ^ j ^ ^^^'"^ aanjijn vader te helpen,

kTjJ'J"--. eenOratjevan NazS„rJ" 5^:^:!)^^»^^^
ter

en
vuldige f^akhiden FenZV''''''''

deMfi h'>'g'J^' e»

ztmsdoet'er een iiik rt^ * '""'''Jf ^azian-

Het hZL iZl i ®^ "^"""^ fiin rnoeder Nonna.

in 7efwor7nlrT ^^^i^n^en"^ -verlaat Nazian-

te Seleuden ^l^^""' V^'^een genoodjchap van godvrugtige dogters

waar hv L If^
'^"''d 0"tboden op de Synode vankxA^t^van

^doorde tlZ r' ''^''^"'S' ^'"''^^yf' 'i'e "'^ 'tfinken

tmopekn '^ns, „aar Conftan-lopelen, hoewel tegen Jijn wil , afgefimden wierd

N^ziang;e„us bleef na de dood van fijn broeder t'huys, endeed N'>"we
ai t geen hy aan fijne Ouders, volgens pligt, fchuldig was- ''""i^'"^'

als de 'S'^"
wierdhy,nn.euwemoei|HjkUen, diehyE—

^eyferr^JJTi^''^°"™/^.''^" '"J" '«ven beklaagde, ingewikkeld: DeDcaanicy.

ftad V3nX±^f"
verdeeld in twee landfchappen , en Tyana de hoofd- itVr""

fchon von i. "V""^*"* gedeelte gemaakt, waar doort^nthimus , Bif- CapP^do,

«n de nVl^ ^*^*' '^'?''^<'/<'/^?<?«»(hoofd-ftads-binchop}wierd
"™-

der hem t k ^^fl^
kerken, te vooren onder Cefareën behoorende, on-

^«döramln^^^"
beter raad om fijn verlies te vergoeden , dan nieuwe™men aan te ftellen, gelijk hy dan deed, cn daar toe onder ande-
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ren uytkoos een ftad , op de fcheyding tuflchen het eerfte en tweede

Cappadocien gelegen, die Safima (T«v«Vmö4) genaamd wierd. Hy oor-

deelde, dat een vertrouwd vriend, daar Biflchop zijnde ^ fijn belang

merkelijk voortfetten, en, gemerkt die plaats tuflchen Cefareen en Tya-

Bafiiiuswii nen lag, hem met fijn gefag veel dienft foude konnen doen ^ cn niemand

Sptna- ^^^^ 3 meende hy^ daar bequamer toe als fijn vvaerde vriend GregoritiS'

keavansa- Om dic rcdcn droeg Bafilius hem fi.ilks in cenbrief (^2) voor ,
maarivj^-

zianzenus floeg het af, als ftrijdig met fijn geliefde eenfaamheyt,

welk hy hem van alle bevordering in de Kerk afkeeng maakte, en byfonder ,
on\

wcygerd,
j^gj- plaat? was , die in haar felfs gering en veragtelijk, en om

verfcheyden redenen voor hem feer ongelegen was. Bajfilius moeijelij'^

over dat hardnekkig weygeren , taftte hem óp een andere wijfe aan ,
en

befchreefhem als een boers en onverftandig man, die fijn welwefen niet ver-

ftond, en fijn vrienden fcheen misnoegen te willen geven : waar op hem

cnfcherp Nazianzenus fcherp genoeg antwoorde; „Dat hy niet wift verdiend te

fan Bafilius 5> hebben fo qualijk te worden gehandeld ; Dat het fpijtig was eerft be>

fchrijfr! drogen, endaar na^ om dat hy daar over klaagde ^ aldus bejegend te

„ worden > Dat hy^ naar allen fchijn, daar geen beter reden van wift

,5 geven , dan dat fijn Aarts-Bifl^choppelijke waerdigheyt hem tot hovaer-

3jdy opgeblafen had, alfo hy (het aanfien van die plaats uytgefonderd)

5, niet wift waar in hy minder v/as als defelve (welk hy hy andere gel^'

j,g<:ntheden nooit gefchroomd had te erkennen) ; Dat de wereld genoeg

3, re feggen had van fijne onvriendelijke bejegening, en hy al moede was

5, hem tegen alle nafpraken meer te verdedigen j Dat die beft van hem

„ fpraken j feyden dit met de nauwftc wetten van vriendfchapj die tu»-

„fchen hen beyden was, niet te konnen beftaan ^ en een bewijs te zij^j

„van een merkelijke verfmading en kleynagting; Dat hy hem fo veel

„hulp en dienft bewefen hebbende ^ (^ik geloof hy op fijne drift om
„hem tot het Bisdom van Cefareen te bevorderen fiet} nu als een on-

„nofel werktuygj dat nergens toe nut is, verwierp, en met hem han-

„delde als die een gewelf maken met een onderfchragende boogj welke

„fy, fo dra het metfelwerk beftorven is, als onnodig weg nemen, en

„ter fijden leggen > Dat hy hem bad, dat hy dog fijn gemak en ftilhey^

^, mogt houden , en geen verwijt meer behoefde af te wagten , als ofhy

„luy en traag was, om dat hy een Bisdom , daar andere fo yverig e^

„driftig na waren, weygerde aan te nemen, gemerkt een ftil en geruft

„leven hem liever was als iets anders, waar in, fèyde hy , indien ^1
„ andere gevolgd hadden , de Kerk minder foude ontruft , en

„Geloof, 't welk nu door de verfchillende partyen tot een werktuyg»
„om verdeeldheden voort te fetten, geworden was, fuyverder en onge^

„fchondener gebleven zijnj Dat hy dienvolgende foude wel doen,
.„dien hy hem in rufte liet, en de nieuwe hoofdftad van fuiken heef-

„lijken buyt, als Safima was, niet fogt te berooven , en daar door fij^

„voornemen, welk hy behoorde te verbergen , ontdekte-. Dat hy
„dertuflx:hen alles overwogen hebbende, u'yt fijne vriendfchaptweedm'

„ gen geleerd had te weten
, geen vrienden te vertrouwen , en niets

„de wereld fo hoog te agten als God. Tot fuiken misnoegen enonlufi'^^^^

de grootfte en oudfte vriendjchap uytbarffeu.

Dafiiiusbe- II. BaJlHus cgter , hoewel fodanig bejegend , wilde van fijn vo^^^^'

m"^1.. n^en geheel niet afftaan. Als hy door fif^felven niet vermoet ,
wi"^ ^\

iius door geen beter raad , om Nazianzenus te bewegen , dan deflelfs vader
fijn vader, ^ijn gevoelen over te halen. Dit ftelde hy te werk, en overreedde hem

^ eyn-

(a) Na:L.Orat. zo.p.-^^C. BpiJf.^i.C^ i^i.p.j^^Je vit.fau.p.7. Grea.Presb.p>^'\'
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hVtorT Ir
'""SS'^^ ^" ^'n ^''der, om tóe teftaan, dat

VerdpHij
^.^'«'fjerkoren wierd : waar op Nazia»ze»ui een2 I; h K

°PftfW'=C^)' «waar :„ hy fijn vader en den H. Bafi- Nari^ze-

dat .1^1- ' ''^"^ tot het aannemen "-o-^^*
»>van dat ampt lo onwillig gemaakt had. waar overhy Hg nu niet min V'L«der verwonderde, als kinderen gewoon zijn over het fch.fterén vaneen«grooten blixem, dat het. de fake dus zijnde, niet meer daTrldeWk«was, dat fy hem tot leydsmannen en beftierders verftrekten en in«regte konft van fijn kudde te weyden en te regeeren onderweefen«duwde tufl-chen beyden Bafidus, hoewel met Ibdigheyt toe n.Vr«verwagt te hebben, dat hy hem. toen fy t'famcn ftucfeerin

, ^o^rien«delijk bejegend hebbende, nu fo hard foude vallen; dat hv hem«wel overwonnen had, dog niet door kragt van redenen, maar door
« dwang ;

dat hy hem nu (om in fijn Herderlijke regeering voorfpoeZ
« e zijn), de wijfe van doen door fijn voorfchrift In voorbeeldvS

te wi len leeren, die hy dan vaft gefteld had op te volgen. By d!e

wee? !kTttjn'
^" °r r^'f

C^aar of het op dellve tijd was

deneerm<. ;f?J" T ^tf plaagde hy in een andere re.

mc^Z^ü l jL °"^'''Jr ''T ^^'"g^'^^^nt^ "lec'hem „yt het lom-

voor a^e m.nc
^"""^ 1?"*^'"''^ ^" "P hettoonneelvoor alle mans oogen te ftellen een faak , die hy van fijn vertrouwftenen boefem-vriend met verwagt had. Des anderen daa^ nn.TÏ 7-

gorius, Biffchop van Nyffen, broeder van den h J!/» ^
aUen fchijn by

<^
verkiej^ng had behooren^eJ^tS^rzij f

v~eTl °P 8'='«g-theyt van ^.e' dag paffenlV overltpte, en'CTvSr op het navolgen van Ier Martckrcngodvnfgtig- c» a„j„,

en'he^^SnCoïr^^^^^^
heylige e'ntTeSjkToff hant" "üf f ''"'"'"'r

'

„vreugden-dae wel te viZT' ""f'pdehj> is de weg, om dien

«ken fop deffwlworKe Mart r'^^'^'^^'^'r^^
..en drinken

^oraen de Martelaren geëerd, maar met met eeten

^ïntet d
' ^ met weelde, overdaad en vuyligheyt, welke beter

IPu H^ydenen, dan een vierdag van^Chriftenen paffen. A«h™„

&rXs lZ' "l? Ty^"^"^ die keur verftendigd. quam r«^%
te komen b^'f'"""^'')'

""^er fchijn van den oudenV.-

moeeli k , . r^*"'
oogmerk om NazU„ze,ms , fohet

Sv „T - °'
' dienvolgende vatte hy hem op

bedrevllnf'r"'
nu met geluk-wenfching, dan met verfoek. nu met

te hJh ^'
""f

verwijt; op d'eene tijd prees, op een andere laak-

zenl u ' °PT "'"'^"'^ ftelde hy voor, dat Nazia».

denken d"ar7
">oeft aanmerken als fijn Kerkelijk Opper-voogd,

trof .
"'euwehoofd.ftad, in grootteen aanfien,Celareen over-

de de nt^^ft
^^*""

^''^'''"^f""
de eer van de ftoelte Cefareén , als zijn- Daar fig

voorfn?! f
'^"/yg^"'''-''''^'^ hoofd-ftad van datgeheelelandfchap.fterk

'

fuiken
^"-^ <^nthmus op hem niet de minde vat had, en met hm!

rv O ' dat hy fchuym-bekkende hem van Bafilifte-

iisA r"'-^' °^ onbehoorlijke genegentheyt voor Bafilius befchul.

elk V ^^^^ ""ede hy fin-fpeelde op 'de Gefanten vanAthenen, die
"^anderen verdagt hielden en befchuldigdcn van Thilifpsmiis

, dat is,

Q>) Or„
[CecJ van

f'797.'''''''''''
W ^'•'"5 p.iH- {J) Orat.C.f.x^,6. (,e) AM-Ja„z..lfip.i9.

Nazianze:

legen
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Andere Van verraderlijk verftand met dien Macedonifchen Vorft. ) Eenigen

voorvallen tijd daar na ontbood hem Anthïmtts , om tot een aanftaande Synode o-

en, voüTfla-
^gj. komen, dog dirt floeg hy, als een hoon aan de voorregten van

dehoofd-ftad, afj naderhand fchreef hy aan hem , dat door fijn toedoen

Bafilïus en hy mógten t'famen komen , om over die faak te fpreeken en

het verfchil af te doen: dit wierd als een redelijke voorflag van iV^*

zianzenus aangenomen, die dan aan Bafilius de tijd en plaats ftelde,en

of hy daar toe verftond of niet: maar dat liep , geloofik ^ tot niet j
\vant

Nazianze- Uazïanzetius , over de geheele faak en 't belcyd van Bafilius ten hoo^Vit^

Sil^f' misnoegd, deed fo veel niet, dat hy fijn BifTchoplijke plaats eens de

komen, eer van fijne tegenwoordigheyt deed hebben, of de minfte BilTchoplijke

Wat dat ^ «^ienft aldaar verngttef/)-, en, om de waarheyt te feggen, het was een

vooreen plaats , die niet feer aanlokkelijk wasj want in figfelven was de ftad(^)

plaats was.
^^^^ ^^.^^^ ^ ^^^^ belang altoos , en op een drie-fprong van een ge-

meene doortogt j daar waren de ftallen voor alle lands-peerden en wa-

gens , de lugt was'er ongefond , de grond fchraal en dor , de ingefete-

nen waren dan hier dan daar, en altijd was het daar vol ftank en rook,

vol ftof en vuyligheyt > en daarom fag hy lijn derwaards fenden aan

een vcroordeeling tot een gevangen-huys , of vuyl gat. Te onverdra-

gelijker quam die faak hem voor, om dat ^^//^j- meer dan vijftig plaat-

fen onder lijn Bisdom te vergeven hebbende, fuiken onnofelen plaats

Hykoa'er voor fijnen lieven vriend had uytgekipt. Ja, fo Nazïanzenus die plaats

""''li^ko-
^'^^ willen aanvaerden, het was in fijn magtniet^ gemerkt Jnthi-

mlnf
°

n^usi (om dat Nazïanzenus fig hem niet wilde onderwerpen , nogBa"

fUius verlaten, of van de oude regten fijnes CAletropolitaans [hoofd-

ftads-biffchops ] afwijken ) die plaats onder hem trok, fo dat hy geen

hoop konde hebben, om aldaar geruft, of veylig te konnen leven.

Nazïanze- HL De faken dus ftaande, wift Haztanzcnus niet werwaards hem te

nus vertrekt ^ecren, dog oordeeldc, na veel ovcrlcggens (/?}, veyligft, voor die tijd fig te

«^cenra" Onttrekken, en te wijken naar feeker (jüd-mannen-huys, dat in een eenfamö

mepiaats. plaats gelegen was , alwaar hy fijn tijd in godvrugtige oeffeningen , en eert

Ureng leven doorbragt. Maar daar felfs vond hy geen ruft; eerlang quar»

aan hem order van fijn vader , die hem ernftig drong , om fijn Biflchopp^'

lijke bediening, fo het mogelijk was, te gaan bekleeden, maar nader-

• hand , als hy dat rond uyt wey gcrde ,
parfte t^huys te komen , en

,
gemerkt

fijne hooge jaren hem hadden onbcquaam gemaakt, en volgens aller oor-

deel genoegfaam van fijn dienft ontflagen, onder hem de forg en 't opfi^*-

Komt we- over Nazianzen aan te nemen. Hier op quam hy over, en wierd vaU

ï,'orSr fij*^ vader, die fijn inborft, en ongenegentheyt om in \ openbaar tele-

vanfijnva- ven , kende, op het ernftigft en kragtigft aangefproken : „Soon, ycf^^

5)/^, en vatte hem te gelijk by den baard, uw eygen vader komtuie^^

Die hem „vcrfoeken, een oude vader aan een jonge foon, een meefter aan hem»

T^^t!"^ „die door natuur en dubbelde verpligting fijn dienaar is. 't Zijn ge^n
^"^^

* „rijkdommen of groote faken, daar ik u om aanfpreekj neen, ik ver-

„foek niet anders dan dat gy, gelijk Aaron en iy^w/^é"/ op u neemd voor

„ den Hcere te dienen. Verfmaad het verfoek niet van hem , die een

„ werktuyg Gods van uw wefen is , en laat al de wereld fien hoe toeg^'

„ vende uw vader is •, het geen ik verfoek is goed en redelijk : en geno^^^

5, 't was fo niet ^ denk egter \ is uw vader , die het u verfoekt , een ni^^

'

,5 die fo veele jaren ten dienfte van de Kerk en voor de Godsdienft

„fleeten heeft. Voldoe hier in mijn begeerte, of anders wenfch i*^'

„dat iemand anders mijne oogen fluyte, en mijn ligchaam ter aarde be-

fteedCf

(ƒ) Devit.fra.p.v). (fl-) Id.ibid.p.y.Greg.Prcsb.j),!^. (h) Fid. ubi fufra.
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"ko«en rii^°^'^''^(
'''"1 '""'^ ""gehoorfaamheyt. Het is nog maar een

Z'l''A','^ff^ «nderftcun'my daar in, cn licgecfu

> betlt dT^TH'°h'"'7?'"''j'''"^
„M, heer, hoe moS^jLlijkhet H,„ee.j

nm ^ r " belaften, ik fal mv dateater "^"fi)""'-»om uwent wil onderwerpen, en ik ben te vreeden de bedien.Uv^nl»Kecn uwe forg te Nazianzen aanbevoolen is , op my te ncmen^doe on«defe voorwaarde, datik van dien laft, wanneer gy ten heniël'fuK«genomen zi n. t'eenemaal ontflagen l",! wefen. Dit hem ^L^eft^^^^^

^
jnde wierd hy fijns vaders hulp fn de B.ffchopliike bcd.eninl^tSk

«usii) Socrares(/) cn mecmgeandevcn, dicopderfelverfeggenaaneZ'
willende dat hy Biffehop geweeft « van Nazianzen , nadien hy?elffmetronde woorden fegdC«.), nooit Biffchop van die plaats geweeft

hZf^r"""^''^'^'
«"^^oo-- r.,n ouden vader, enomhetfte kZl

bonin trh^Kr"'^^"'^'
hulp van fijn vader, fo lang hy leefde, Ter-

de verbonden z"; '^/'"S- d« hy met langerdaaraa^wil-

van d &t lp i e'nft"1e°d h" ^^TrT'"-
^et aanvaerden h,<,«.„,

«waar in hveèffl-. f i r ^^i'^"
treftehjke predikatie of reden («) j

O™- "ï

«ken fwakken kruk gekoren had? en felf™mXt hv^"' ^"Y^f"^'
«ren had ? gemerkt |n iigchaam wel onve~nde"e„'^r mag"jjliel wakker en fterk, en hv nu de nnaf^rf^crM^

maariijn

«fchelijke begeertens met ondUt^sTen' nX 'hfeenrefc"™ dr^'"'''y'rT'*S'Seweeftwas,We; opdewelLX^^^^^^^^^

"we^dT'l r
°P "^^S'^^hap en bloed-vriendfchap te fien. Daar na

„vader had aangenomen te h!?In?i
"' ^'1"^' vrienden, lijnen ouden

«henallen, elk nCfl JeS^^^^^
weshalven hy de hulp van

« redenen genepen was Sine .
'^

''"u°^'
''

hy door twee grond-

» had hem fiin ooJ^nnT 'r f"/gentheyt tot een ftil en eenfaam leven

ftiin en verl.na?
'^^ 5^"^ fijde doen flaan naar het gebergte en de woe.

l5kh;den te ón"f^ gel'^gentheyt, om fig van alle uyter-

Soed binnen te keere„,en met God en fijn

hv had
^"^''"^ fijde had hem de bediening, die

te^dmten rT"r /'•'P''^^ ^'S openbaar tc vertoonen
.
omforg

. trekken 7r ' ^^''8"'=^ ='"deren, om de menfchen te rug tl

. en alfo Ta ^""^f '
^'"^^ hen weder op te regten.

»voor fiLf , ''^S^^''"^'^"^ te bereyden, dat men niet alleen

'.Was hT S*"' ^""^ befte van anderen foeken moeft, al

„niet fiin
™" voor hemfelven, gemerkt onfe Heer ons fulks

»di tïee Sr^f^S'''^^;'' '^"^^^ '^''^y' foveelmogelijkwas.

..Verl.Z ^ ° " ' t« ^«g'^"- dat hy niet foude

..een jf
"^"S^noome" dienft, en egter niet wilde op hem nemen

..nendri^ a l"" ' ^" welkers laft hy niet foude kon-

j.den r>n3^"i
hydienvoigende nu wel dien laft opnam tot hulp van

..vrv z
enfwakheyt van fijn vader, maar na deflelfs dood wilde

i.Wel h''"'
^"j^^" niemand tegen fijn wil gedwongen worden -, en hoe-

>>het
in 's vaders dienft een aanlokkelijke faak fcheen te zijn ^

' egter voor de Opfienders en Gemeynte veyligft was eens-gefind tc

f^- («) £/"/.4^.p.8o4. Oï-4f.8.;,.i^8.
(«; Onit.8.;,.,45,
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„zijn, en gewilligheyt tot malkanderen te toonen , gemerkt de wetten

"van de Kerk en Godsdienft mede bragten, dat de Biflchoplijke bedie-

5,ning 5 of 't opfigt op de kudde met gewilligheyt en volvaerdighey^^ *

„en niet iiyt bedwang moeft aangenomen worden,

oniuft tuf- IV. Een van de eerde faken , die hy na fijn komen te Nazianzen deed

,

fchcndie was (indien ik inde tijd niet mis) het maken van vreede tuffchen de

ILnzen'enmeynte en den misnoegden Stadhouder. Het volk van Nazianzen ,
'tzy

hun Stad- dat het door onredelijke laften befwaard, of door een onverdragelijke or-

houder,
dep.gedruktwas, had, fohet fchijnt, een misnoegen opgevat , entotop-

ftand beginnen uyt te barften i waar over de Stadhouder ( die ,
naa

het feggen van een der oude Uytleggers [ö] , was "juLianm ^
eenOphg'

ter over de Keyferlijke fchattingen , wel eer Nazianzentis mede-leer-

ling[/'] en byfondere vriend ) ten hoogften gevoelig opftoof^ en hen

dreygde de ftrengheyt van fijn getergde regtvaerdigheyt te doen gevoe-

Diehy len. Naztanzeuus ^ om defen opgevatten toorn te fteuyten, en daton-

i°QvoerinTweér te ftillen, klom op de ftoel en deed een predikatie >
waar in (f;

wcgacemr.„hy eerft de Gemeyntc inboefemde het o;evaar, dat hen boven 't hooic»

„ hong 5 en vermaande hoe fy fig fchuldig waren te gedragen ^ dat yj

in voorfpoed niet forgeloos of trots , en in bekommerlijke tijden niet

3, te kleynmoedig zijn moeflen, en byfonder dat fy fig moeften onder-

„ werpen Gode , als den Opperften Heerfcher van de wereld , en de Vot-

„ften, als van hem gefonden, om onder de menfchen order te houden^

„ gemerkt regeering en gehoorfaamheyt een van de groote Wetten deS

35 Chriftendoms is ,
vervolgens wendde hy fijn aanfpraak tot de Overig'

„heyt, die hy bad fijn Geeftelijk gefag te erkennen, en fig daar voot

„tebuygeui en ten laatften fprak hy den Stadhouder aan , dien hytege-

„moet voerde fijne godvrugtige opvoeding, fijn doop, en belijdenis van

„ het regtfinnig Geloof , en door veele kragtige redenen vermaande fij^*

„magt met fagtfinnigheyt en barmhertigheyt te gebruyken, en het gC'

„fag, dat hy van Cbrijhis ontfangen had , voor hem te befteeden :
well^

hy met fuiken welfprekendheyt en kragt van redenen uytvoerde, dat>

fo'er niets anders ware , dat alleen genoeg was om te bewijfen , dat hy

een van de voornaamfte Redenaars van die eeuw geweeft is.

Nazianzc- y Qntrent defe tijd ftierf fijn iw^tï Gorgmia , over welke hy

GorgoüS lijk-predikatie dced(r). Sy was de huysvrouw van Vitalianm , een t'-

delman van dat landfchap , by wien fy verfcheydcn kinderen had. t-^"

Hare deug- vrouw van uytfteelcende deugden , godfalig ontrent God, wiens huys
'^^^^

neerftig befogt, en voor wiens Dienaars fy groot ontfaghadj mildadig

ontrent de armen, fo dat haar huys voor alle behoeftigenopen ftond?

verforgde defelve van 't geen hen nodig was j voorfigtig en voorbee
-

dig ontrent alle die haar beftonden , fo dat fy de voordcelen van een on-

gehuwden ftaat met de gemakken van het huwelijk wift t'famen te voe-

gen , en de vrugtcn van beyde te genieten ;
ftatig , dog niet ftuurs >

"^^^

te blygeeftig nog te droefhcrtigj een groote vyandin van fchoonhey

door konft te foekenj fcdig in haar kleeding, matig in fpijs en
^^J?/

waakte en vafte veel, bragt gehecle nagten over met het fingen van F'^^

men, of het lefen van de Schriftuur^ of met heylige overdenkingen^

yverige gebeden, waar in fy haar fogeduurig oeffende, dat hare kny^^'

gelijk die van de Kameelen , vereeld waren ; fo eerbaar en befcbaai^
'

dat fe, gevaarlijk fiek zijnde, geen Genees-heer by haar wilde laten

men , en in fuiken ftaat van geen mans-perfoon wilde gefien of

(o) VU. Billii argum. m Orat. 17. (p) Fid. Orat. 9.^.158. (ef) Orat. i y.p. 16 <)
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raakt wefen^ Een fterke en boosaardige koorts, nevens eemge andere siekcg.
toevallen, fielden haar buyten hoop van opkom ft voor de vrienden , en
^enees-heeren Dus gefteld, onderftond iy op een vreemde en onna-
volgelijke wijfe haar genefing te foeken : want merkende dat'er verooo-«ng tiiflchen haar koorts was, rees fe in fuiken tuilchen-tijd op en^injr
in een buyige nagt naar de kerk, alwaar fe voor den Altaar, ofAvond
maals-tafel neder-knielde , hare gebeden tot Cbriftm uytftortte, en haar .
hoofd op de tafel neder ley, met betuyging, het niet te willen ophe^^^^^^^^^^^^^
voor dat fy haar gefondheyt weder bekomen had , waar toe fv in haar

^'"^»

bidden fo veel tranen ftortte, dat daar door felfs de brokken van het hey-
iig Avondmaal (t« «vT.Ti^7r« -xi^u ffüaar^ yj.] «\a«T@- , gelijk'er iVtf;s/^«
zenus\s\ van fpreektj dat is, de figuren en 'verbeeldingen -van Chrifti
dierbaar lïgchaam en bloed) die fy by haar had, bevogtigd wierden»
waar op fy haarfelven Ichielijk t'eenemaal herfteld vond; egter ftremdê
dat haar ernftig verlangen met, om ontbonden te worden , enmetC6r/-
Jtm te zijn, en t behaagde God, haar, volgens haar gebed, in een on-
gewoon gefigt den eygenllen dag vanhaare ontbinding bekend te maken; en Chrm.^die dag gekomen zijnde, liet fe haar man, kinderenen vnenden by haa^ii^edood^^
komen die fe alle deftig aanfprak, en vertoonde wat elks pligt waS;
dat gedaan hebbende, viel fe in een flaauwte, fo dat elk meende dat fe
reeds dood was : maar men merkte dat hare lippen op en toe gingen,
cn die er fcherp naar luyfterden hoorden haar een Pfalm op-feelen en
dat fy, nu aan het eynde deffelfs gekomen zijnde, ^^ydcjk fal^vreed^
tfamen nederleggen enflafen: want gy alleen, 6 Heer, fidt my doen Ce
ker woonen; met het fpreken van welke woorden die Pfalm en te gelijk
naar leven uyt was. ^ ^

iaaSnSn^ ^''''^
^""^^t

^^^^ den be- Si)ns vaders

vTf en vlr^^P
Nazianzen, die nu by-na honderd jaren oud, cn-^-»viji-en-veertig jaren BilTchop van die plaatsVeweeft was (t^ Hv «-.cdoor lljne hooge jaren vrv fwik Pn l..^ V ^^^.^^y.y^H^>^ was

vallen , die wanneer filn'l^ ^ '
a ""f^^^

en fcherpe toe- fwakhedcrj

en v?n w.Tlir r ^ naderde, allenxkens fwaarder wierden,en van welke hy felden vry was, uytgenomen dan, als hy het Heyliee
bediende, want fo lang hy in fijn dienft was, wift hy van geen ongl
«jaK, t zy dat lijn yver het gevoelen van fijn pijn verdoofde, of dat

^^.JT ^"^ ^^"^ ^" g^^^^^" befig was, genadelijk

ken? r X"^^'^ felf eer hy tot het Chriftendom overquam , be- deugden;
J^ena van lijn ftreng en fober leven , en niet minder van fijn regtveerdig-

tiJ R-n-T'^^^'^^'^y'^'
en na fijn bekcering een yverig belijder, en def-

K liillchop, vergoedende \ geen hy door opvoeding niet fo wela als andere door een onvermocyde neerftigheyt, waar door hy een

^
gemeene kennis kreeg van de H. Schriftuur, en de verfchillen, daar
^erk in die tijd mede belemmerd was. Hy had een volftandigelief-

Gd^°V
yverig voorflander van het algemeen en regtfinnig

dw 1
y -^'^"^

P^''^'^^^
jammerlijk overftroomd door fonden en verrigtia.

ro ri"^^"'
die hy beyde door een onophoudelijke neerftigheyt uyt-g^°-

eyde; en bouwde, ten eynde God behoorlijk foude konnen gediend

en h ^"r if
^" geheel nieuwe kerk , die vry net en fchoon (^x) , pragtig

neerlijk
, rnet pylarcn en voor-pleynen vercierd , en volgens de bouw-

^"nde
, konflig gemaakt wierd ; hier toe befteedde hy wel ^t geen'er

an de Gemeynte toe gegeven wierd , maar de meefte koften wierden
hemfelven gedragen. In fijn kleeding en toeftel van voedfel hield

'"^t ^ (O Orat. 19. 3 1
3 . (v) Ihid. p. €r Carm. 4. de anim. ftm ca-
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hy een gepafte middel-maat tuflchen flordigheyt en nauwkeurigheyt , en

hoewel'er niemand was, die fig met fo wcynig voedfel en kleeding kon-

de te vreeden ftellenj egrer droeg hyforg, om nietligtveerdigofeygen-

fmnig te zijn. In fijn omgang was hy vriendelijk, fpraakfaam, en meer

als iemand genegen om alle hem aangedane ongelijken te vergeven. Sijn

natuur helde wel tot fchielijke driften en gevoeligheden , maar hy g^ii

defelvc geen opening ^ uytgenomen daar het de yver tegen hardnekkige

fondaars noodfakelijk maakte. Ontrent de armen was hy feermiM^dig,

en niet anders als een gemeene vader > en 't geen de kroon van alles IS,

hy was een opregt en vroom man, een ïtgit Nathana'él , iniz^elkeng^^^^

Bcgravenis. bcdvog wos. Op fijn begravenis was, onder andere Biflchoppen, ook

.... de H. Bafilïus ^ dien Nazianzenm in* het begin van fijn predikatie, hy

catie. die gelegenthey t gedaan ^ byfonder aanfprak , en ongemeen roemde ,
ge-

lijk hy in het laatfte van defelve (jy) fijn aanfpraak wendde tot fijn moe-

der Nonna, om haar by dat groot verlies van haar Mantetrooften, die

hy voordroeg •, „ Dat 't geen haar nu overquam ^ geen verwondering

„haar baren moefti gemerkt alles in defe wereld de verandering ,
het

„ verderf en de dood onderworpen ^ maar de gelukfalighey t van de toe-

„ komende wereld alleen onveranderlijk en eeuwig-duurend iSj en het

„onfe groote pligt is^ dat altijd te gcmoet te fien, en men uyt dien

„hoofde geen reden heeft, die, welke reeds fuiken gelukkigen verwifl*^-

„hng gedaan hebben ^ te beklagen, ten warewy^ om ons eygen gemak,

„anderen van hun gelukfalighey t dagten te berooven. Is, feyde )jy j

„laft fvvaar, 't fil maar een korten weg zijn^ dat gy defelve fult dra-

„gen, en 't is waarfehijnlijk dat gy in korten ftaat te volgen > 't is wel

„waar dat gy een grooten trooft en gefelfchap mift, maar gedenkt ho^

„lang gy het felve genooten hebt , en dat het niet anders dan billijk is

„u aan 't geene beft is te onderwerpen. Voorts voerde hy haar te ge-

Sijn moe- nioet j „Dat fyj die met fo veel wijsheyt en kloekmoedigheyt de dood
derftertt. ^,van hare kinderen, in 't bloeijen hunner jaren, gedragen had, nu veel

5^ meer behoorde te vreeden te zijn , daar haar een wankelende , en van

„ouderdom en fwakheyt verfleetene romp ontviel. Gepaft en tijdig w^'

ren defe trooft-redenen van haar foon , want die goede vrouw beroof*^

van hare voorname levens-ftaf, en felfs naar het graf hellende ( alfo

van de felve jaren als haar man was) .ftierf, gelijk het waarfehijnlijk

En word is, koit daar na. Sy was een vrouw (js) van ongcmeene godvrugtig"
befchreren. heyt ^ (\[q fy een Zegen van hare Ouders geërfd , en aan haar man

kinderen overgefet had Sy was een getrouwe vrouw voor haar man,
en een trefi'elijke moeder voor hare kinderen. Sy verfoeyde de onnof^-

le konften van te pronken en te pralen, waar op andere vrouwen fo vet-

fot waren, en oordeelde een Godlijken inborft de befte fchocnheyt tezijn^

en dat de deugden van ccn goed leven den roem van den adel verover-

troften. Sy nam hare huyshouding fo forgvuldig waar, als of fe nie^^

anders te denken had, en egter oellende fy haregodvrugtigheyten gods-

dienft fodanig, als of dat haar eenig werk was. Ontrent de Kerken-

dienaars was fy doorgaans ongemeen eerbiedig , en fag defelve aan f^j

Gefanten Gods , en uytdeelders van deflelfs vcrborgentheden. Haar tijd

befteedde fy in vaften , waken , bidden , en het fingen van Pfalmen ^ fo by

dag als by nagt. In de heylige Vergadering was fe opgetogen in

ftilfwijgende verwondering , en fodanigen hoogagting van de Goddelij-

ke plegtigheden , dat fe haar rug nooit naar de heylige Tafel wilde keeren,

of felfs fpuwen op de vloer van die plaats , alwaar God fo "[odvrugtig

(ƒ) 315. {z.) Orat. 10. p. 161.0^ i^.p.z^OfZ^i.crc.
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pMo?^ ï'Z^ic
ve^^'^'eerde met geene JiifFrouvven van Heydenfchen

Koasdienfl: fclf die met, welke haar in maagfchap naaft beftonden , die
y ieii

, volgens de gewoonewijfe, niet wilde groeten , no^ ook eeten
n^et die welke haar met Heydenfche afgoden-dienft befmettedcn Sv

troftin'' u'aaI f""'
^'^^ g''^^^^^^ fwarigheden, die kiar

"ottcn, bedaard: het eerde woord, datinaUetoevallen iiyt haren mondging, was altijd God te danken i nooit flig men, wanneer een vreiigden-aag voor de Kerk was, een traan in hare oogen, ofeen droevig eewaad
aan haar ligchaam , en egter was er ter felver tijd niemand fo teerhartig
ontrent de elcnde van anderen^ als fy, die fy meer als iemand te hulpqwam^ en byfonder was fy feer vriendelijk aan hare behoeftige vrienden
en mildadig aan de armen ^ met een woord, fy was een algcmeene toe^
vlugt voor weduwen en weefen, welke in hare behoeften en nood te hel'
pen fy oordeelde de cemge ware en beftendige rijkdom, en het befte mid
öel te zijn, om hare goederen te bewaren en te gebruykcn.
VIL Dus volgde in Nazianzenm huysgefin de cene breuk op de an- N=r.un«^

der, waar door hy van fijn gebooite-plaats genoegfaam gefpcend wierd,

Zr^lT f^f'"?'^^^'^
volgens fijn oord'eel, ontflagen, voor^sSeS^nam fijn dienft af te leggen , weshalven hy . meermaals , hoewel te ver-

geets, gepoogd hebbende te beforgen dat Nazianzen met een ander Bif-Ichop voorfien wierd, vertrok, en fig nederfloeg te Seleucienr^^ rhin<ï
vermaard door de kerk, ter ecre van^den H. ThcclaX^X^
Wefle, aldaar gebouwd, alwaar hy in een Kloofter , dat naar gemelderhecla^^m^md was, m hoop, dat onderwijlen de Biflchoppelijkeftoel
van Nazianzen foude vervuld worden, een geruymen tijd bleef, dogquam ontrent de tijd van ^^^^^^^ niaarkonde, J.
do^ l A ^ if ^''i ^J"^ la^uftJuuren niet byftaan,

afbeeldt
^'"'^ Man Wendig'kX

felSiVe i?ren 7v
^azianzen bleef ondertWchen een weduwe

fen vaTdk S^^^^ gemerkt door andere bekommernif!

ZVrtNllt^J^^ "^'"'F" ^""J
voorgedragen wierd. Ontrent dcfe tijd wi.dg.wierd Naztanzenus gedagvaerd tot de Synode van Antiochien, die ge- -epen f^.KrT J^^^CCCLXXVIII, om de fcheuring, die in de Kerk1«

terf'l u^l^ ^'T'^ ^ g^"^^^'^"
'

«^'er den ftaat van de Oof- clcn?"°

hr^ v^f ' n
^^^^ Ariaanfche party eenigen tijd herwaards fo

jammerlijk ontruft was, te helpen raadplegen. In dat Concilie wierden
nige naar het eene, en andere naar een ander gedeelte afgefonden 5 on-
er anderen wierd ah een man, die geoordeeld wierd we-

ziin
"^"^ g^Jf^'^^heyt en bequaamheyt aan het Hof aangenaam te fullen en van daa»

jn, cn de Iterkfte partyen te konnen tegen gaan
, tegen fijn neyging.ë^^""^^"

fmt ^ ^^'^^^""^^
'
overftemd

, om te gaan naar Conftan- Hino^ï.
opeien (alwaar de boofe aanfiagen der partyen voornamelijk gcfmeedi^"-

^veeren"
^^^^^^ Regtfmnigen te helpen, en de goede fiken te be-

Hr^'' X'^" P- ^' ^^'c?- P^^'^-P' i^^. (^) Orat. 20.0 .-^16. (c) Devif.fsilp. lö.
Fid. QucreL ad Eplfcop. p. 301, 3©:.
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Vierde Af deeling.

Van Nazianzenus komfte te Conftantinopelen tot de vergade-

ring van het groote Concilie aldaar toe.

INHOUD.
Hy komt tot Conftantinopelen. tFaar hy aldaarJijn verblijfhad. Houd

groote vergaderingen der Regtfmnigen. T>ieplaats gemaakt tot een

Kerk, Anaftafia genaamd , en waarom. Hy word heftig tegen-geg^^^
door verfiheyden Ketters: welk hem doet vermaarder worden, i'^^^

fijner bekendfte leerlingen , Hicronymiis é-^/ Euagrius Ponticusj '^'^^

defe Eiiagrius was. 'pe Regtfinnigen te Conftantinopelen föeken Na-
zianzenus tot hun Bijfchop te hebben. T>it gafaanleyding van 'veele

moeijelijkheden voor hem. Maximus een Thilofooph van Alexandrien
word befchreven. Sijn merkelijk veynfen en bedrog. Hy wikkeldfig
in de gunfl van Nazianzenus. Syn eerfugt doet hem ftaan naar het

Bisdom van Conftantinopelen. 'Drie Egyptifche BiJ^choppen komen
tot dien eynde bedektelijk over, en maken hem heymelijk BiJJchof',
welk groot oproer in die ftad verwekt, Nazianzenus doet daar o'ver

een Oratie tot het volk. Maximus moet tiyt de ftadvlugten: fetftj^
belang voort by de Bijfchoppen van het Weften ^ die voor hem aan bet

Hof komenverfoeken
, dogte vergeefs. Hyvlugt van daar naar kXoi'sSi'

drien, en word van daar verdreven. Nieuwe woede en boosheyt van
de Arianen tegen Nazianzenus

, die op hunne onnofele fchimperyen
en vuyle befchuldigingen van ftuk tot ftuk antwoord. Sijn goeder^
tierentheyt en fagtmoedigheyt misduyd van fijn vrienden en aanhan-
gers. Hy verklaard die plaats te willen verlaten. IVaar overfijne
toehoorders ten hoogHenontfteld wierden ; die hy eyndelyk beloofdvoor
die tijd met te fullen verlaten. Theodofius plakaat tot bevejiigingvan
het regtfinnig Geloof, en weering van alle ketterfche vergaderingen.
Hy komtfelf te Conftantinopelen engeeft nogeen nader order over die

felve faak uyt. T>e dag-tekening van dat plakaat is niet qualijk ge-

fteld. Hyjaagd Demophilus den Ariaanfchen Bijfchop uyt de ft^^'De Kerken worden aan de Regtfinnigen overgegeven. Nazianzenus
ftaatfeer wel by den Keyfer. Toeftel om hem in de Kerk pkiitel^^
m te voeren-, wat daar ontrent voorviel. Hy ftocQ verdere pleg^^'
lükheden met aUe fedigheyt af Het beleyd van fijn leven. Hy ^dJOfd

fiek. Stjne fagtmoedigheyt aan een jongman, die in fijn (laap-kamer^
met oogmerk om hem te vermoorden, ingedrongen was.

^-
X,T^f'?''^^T' Conftantinopelen gekomen, nam fijn ver-

iX D ^"^'^ fijner na-beftaande vrienden (a^ ,
^^^^

^ Baronim{b)
, en niet onwaarfchijnlijk, mz^n^mcobulus'è^'

weeft te zijn
,
die getrouwd was aan t^lypiana een van fijn fiiftersC?^^'

goma's dogters: hier vond hy het belang der Regtfinnigen vryaanlag^"^
wal geraakt, gemerkt de Arianen, fo lang de hun gunftige regeeri"g
van duurde, fig van alle Kerken liadden meefter gemaakt, falles met fiilken fterken hand voortdreven, dat nauwlijks iemand oe
waarheyt fonder fchroom durfde belijden. Hy predikte derhalven eerft

(4) Orat, z^.p. 484. dh) ^d. mn. 578.;;. 400.
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'"^^ «^'^ ^'Wen tïamen-komen (waar

lanH hT-, 'T ^^y?"" °"'^"g5 uytgegeven,vryheytver-

Neef v^f^Ar'" ^"g^^^£!"g dag op4 talrijker wierd, gaf de

Snt H ™^ "^r^**
^J" Seheele huys ten beften, maar maakte d«r««niet lang daar na van hetfelve een openbare kerk, die Nazimizemiser oorfaak (.) dat het regtfmnig Geloof, welk in die ftad een^ruvmen'^""ffjd gefmoord en begraven was, aldaar wederom fcheen teverr^^/ demam van Anaftafia. of de ofjianding gaf So^omenus egter geeft'eJfS) Di.Anatt».

een andere reden van. Het gebeurde, feydhy, dat een fwangcre vrouw '""s™a«m*
ten txjde als fy hun vergadering hielden, van een galery van boven

3'
der viel, en dood opgenomen, dog op het t'famen-gevoegd eebed vanae Vergadering weder levendig wierd, en als eene, die door een wonder-werk uyt den dooden opftond

, haar levendig in 't midden van hen
allen vertoonde. De eerfte reden egter gaat fekerder, alfo fe van hemdie er beft van konde fpreken, ik meen NazianUnus felfs, gesevenword. In defe kerk vergaderde hy dagelijks, en predikte vryloldig?

dan
^'^"t' ^" genoegen van de demeynfe

een i?êuw fl,? ^T' •V*"'''"-
^e ^rianen en Apollinariften ^.««"«i

Ten hv Inn^ ?" ^T^}^'
opkomende en aangroeyende dwalin! f^^n'o'^

we" bevaS d?r"^f"l^ Y^^^ '^"""^ °°g^" °P kondenwei bevatten, dat hun faak, door het aanboord komen van fuiken veer-digen party, groot afbreuk te verwagten had, en daarombeSvlêtot hunne oude konften van verwi t en lafterine mi,1. k-^ 1 ' °
gevende dat hy een vuyle ketter en fer^^^^^^^^
drie Goden waren om geen andere reden, dan dat hy in deHevli

ne volk (alfo de betekenis van dat woord thans noe niet was vaft^efl-elHi
voordrieo^^^^^^^^

Ken e i^^^^^^^
"^'^ ^'^'^^ en feytelijkheden tfbC

als een bo^osdoende^^^^^^^^^^^
niet genoeg was fleepten hem

en vprrlpplfl.^.1.„ ,r 1

^^g"*raat
, met bcfchuldiging dat hy oproer

Z f^Z^ A\T '}^' ^'"^ g^^^l trooftelijk te gedenken, hy% ^
.

"£n^i71 ^V'Vf^V^'""'"'
'"^^^ ^J"^ goede faakaan^'^^'"

"fv hS it'^u'^^^'^
kerken, mair hy God hadj dat

'hU; 1

om hen te fterken, maar hy de Engelen, om
t
bewaren

i dat fy aan hunne fljdeverwaandheyt en roekeloosheyr,
3, maar hy aan fijn fijde het geloof had, dat fy konden dreygen , terwijl.>hy konde bidden; dat fy konden Haan, en hy dat verdraienj dat fy

Tho^ T ^? uyterhjken overvloed, maar hy de ware enregtfinnigeleer

n k^^y"^ k"^"^^ "^^^^ die feker woonde, en^-^n kleyn veld, maar dat veyhg was voor Wolven, en aanvallen van
»3 leven en Moordenaars , en welk hy vertrouwde dagelijks grooter te ful-
'

X,, 1

^°^d^"» byfonder door het overkomen van die , welke alsnog
wolven waren, alfo hy hoop had, dat defelve niet alleen fchapen,

j>maar lommige derfelven ook nog Herders der kudde fouden worden,
mmers daar men tegen hem om fchreeuwde, wierd, na ondcrfoek, vals en

^ngegrond bevonden, en hy daarom, fonder verder moeyte en fmaad,op vrye voeten gefteld.
AI. Al dit gewoel ondertuffchen tegen hem, verbreydde fijn naam wijds Hy krijgt

^
[Ddd] cn^"'^«

V ; i^tf nt.fna p. 10. crc. Greg. Pnsb. p, i», 19. (ƒ) Orat. 25. p. 44».
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grööter en fijds , fo dat het getal fijner toehoorders dagelijks aanwies, en hy

TO^wicrr'
g^^^^g^ g^^g^ wierd felfs van vreemden , die iiyt andere Ge-

g^voigd weften naar hem toefakten^ onder welke twee de merkelijkfte waren, tc

onder an- weten, de H. Hïeronymus^ die het Weften verlaten hebbende eenigc

jaran lang fig in de wildernifTen van Syrien had opgehouden , en nader-

hand door Biflchop van Antiochien, Ouderling gemaakt wierd,

en vervolgens naar Conftantinopelen quam, daar hy fig onder het opfigc

en onderwijfing begaf van onfen Gregorius Naz^ian^enus een gelukt

waar in hy by alle gelegentheden geweldig roemd i^g) ^ de tweede was

Ponttu?"'
E.uagrius

, bygenaamd Tontkus , Soon van een Ouderling ,
gebo-

ren in Iberien \h') niet verre van de Euxinifche zee , een man van een

fchrander verftand , en veerdige bevatting , die geleerd en welfprekend,

Diebc- die befadigd, deftig, en nog door fmaad-redenen , nog door lof-tuytin-
fciarcven gen ligt ontfteld was die onder Na^ian^enus fig beneerftigde in de

• ware Philofophie (of Wijsheyts-kunde) en *t verftand van de H. Schrif-

ten, en
,
gelijk hy te voren van Bafilius tot Icfer in de kerk van Cefa-

reèn was aangefteld(/) , van onfen AT^^s/^w^s^^/zj- Aarts-diaken in de kerk

van Conftantinopelen gemaakt wierd. Hy was een fraay man , en

iiet en finlijk op fijn kleeding, welk hem by de Juffrouwen fo aange-
naam maakte , dat feker aanfienlijk man , over deflelfs omgang met fij«

vrouw argwaanig, voornam hem het leven te benemen
^ waaraan Eud'

gr'tus in een droom gewaarfchouwd wierd , weshalven hy 's anderen
daags de ftad verliet, en de vlugt nam, eerft naarJerufalem, envandaac
naar Egypten, alwaar hy in een vermaard kloofter op het gebergte van
Nitria een geruymen tijd feer ftreng leefde , en niet-tegenftaandc alle

aangewende moeyte, een Bisdom, dat hem Ti^^-ö//j/^j- BifTchop van A-
lexandrien aanbood, weygerde aan te nemen, Hy was een groot voor-
ftander van Orïgenis gevoelen en Icerftukken , en fchreef verfcheyden
boeken , die de lief-hebbers by Socrates en Nice^horus konnen aange-
tekend vinden.

Nazianze- III. Het getal der Regtfinnigen was te dier tijd te Conftantinopelen

bë'«?d'^ t

^"^^"^^^" aangegroeydj die dan ernftig vcrfogten, dat hun eenregtfin-

iiiflchop^°^
Biflchop mogt gegeven worden , waar toe A/"^^/>/2;£'////x wierd voor-

van Conw geflagen. Dit wierd van al het volk goed-gekeurd , gelijk hy ook de
ftantinope- ftemmen kreeg van meeft alle regtfinnige Biflchoppen van het Ooften,

byfonder van fijnen ouden vriend CMektius, BifTchop van Antiochien >

Wjarop die feer driftig voor hem was , en Tetru^ , Nafaat van den H. Athana-

•eirkhTt
-^^"^ ^^^^ Bisdom van Alexandricn, die door een brief de keure toe-

ioorhci ftemde, en fijn ftem gaf om hem te beveftigen^ dog daarop volgde on-
voigdc. gemeen veel moeylijkheyt , waar door hy in veel ongemak raakte, en

Aanicyding}^^°^
eerlang fijn vertrek deed vaftftellen. Dit qium dus op: Te A-

daarioc lexaudneu was eenen Maxmus{k), van geboorte een Egyptenaar, van

MTximr ^,"^!^^^" Wijsgeer naar de fcde van "Diogenes, maar te gelijk ook een

Wiedie Chriften, gefprooren^ gelijk hy voorgaf, uyt een adelijke ftam, telde
onder fijne Voor-ouders, felfs fulkc, die het Geloof met hun bloed ver-

fegeld hadden, en was reeds felf in de vervolging, Vi2i Athanafius dood
ontftaan, om fijne ftandvaftigheyt voor de waarheyt gebannen naar Oafis^
een van de droevigfte wildernilfcn in Egypten. Hy droeg volgens dat

ilagvan Philofophen (de te^^- genaamd; een mantel, liet fijn baar^^

en

C.?) <id Nepot. T*om. I. 14. Catal. 'in Gr^c. Naz, ad fovin, HKi.p. 27. fom. 2-

^ alibi, (h) Socr. lib. 4. c. z ^ . 2 34. Soz.om. lib. 6. c. 30. t>, C%6. Niceph. U^- ^ ^'

cap. 42. p^i^^ fj^n^ i^^^ii c. 8^. p. i«io. uii de co plurn, {k) Ve
[na. p. 12. o-c. Creg. Presb.p. zo. (^c,

r v /
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Wee?non£r'''^'r'' ''^'^ ^'^^ «'^f ^J" hand, ver-

hunne fev£ ' tri ''h'^
"""^^ ''^ -^^"''^'^ Mannen (/J die hy

v.in die£ të bcftrtZ^
'^' """"^'''^ alom defonden

onbehoJ^prdefc
ï^-erp hy het volk gelijk als fand in de oo,;en, cn bedeteT" h

'J"
f*"'=^"-fijn bedrog en boosheyt, fijn welluft en bete li.ldievt ffnM eerfugt, en alle fijne andere vuyl.ghedenfS hy fcLVM .

''^^^

"hnfelir^^^^
«S-g-ten „aan, in S weSfr^eWicftriitelijke onderhandehng met de treffeliikfte en vermaardftê M.?,

i^/:f^''^^'"'J^7n'"^
g^lyk dat blljkeUjk :s u^t de tw^ brie"

hy tot Conftantinopelen daar fJfn^ a ,

^"'^^^^^ Sf^gt
»
quam van NaxxV

heyt, en vervvondprliitt ^ '^yS'^" ''J'*^"' mannelijke dapper-

hand, vvannrerdeféfc^ 'Y'^^'
't welk hy alles nader-

vond denfXen in een rl^^H '
hy fig genoodfaakc

door iemand anders, ten eynde' hy hemXn nict P^'o^t f^h
°^ ""'^

te fprcken, in die Oratie in plaats van MaxiZTMaïl a
"''^'' '"^en

^^^r^den Philofooph, met wiens msm Zfet^.L I i^"'^"'^^''
bekend is. Ta defeloofe bedrieger h.^ï .7 °? ^"f*^^" dage

de verborgentheden des deloofl onZri» JoL?^"^'^
^''^^^

daar na in een van de mindere orders 1!?' 1^? j ^ ' ^" ^^"'^en tijd vcrt,.„„wj

J«,.felf fijne innigfte voo Lmen^S LnJ f^'^-'^'^^'^^'T"
toegelaten .

Hier dol>r nu Lende direlcndiee l^^'n
F"''^^

om % op te vverpen; hv fardar
^^at te zijn^^rpt

lijke weerdigheyt ftond veAeven ^"J-ms tot de Biflchoppi
dat hy fulks niet minder .1 r

jotden, dog voedde die gedagte, 'p^ntma

fpandi hraaZ"l vanfc'''*'''"'A^''j.Sr "^ot diel ey'nde' ^lis-
andere reden, dTndathv ^h'^ ff' onig^enaan.

^

faam regeerde^ ,L 14 u'^'^^'
''^ iV^si«»s««/j- alles genoeg-

•nen tYamen ft2n a5"""'
voortfetting van hun voorne-

Alexandrien foZ «"dertuiTchen will vrienden te maken te

^eeft was e'n fijn fcmTn'" ' ^'1 voor ge- M.kifig

Sefchreven hJ A c ?
g°^d-keunng van denfelven met brieven over- «Alexaa?

*"*oppenLÏÏl-„''l ?
y^nj^axmus koos, en drie Bif- S,,..-

'««x te voltTekken n ^r'"a S'ffi"S) de faak van
Waar/

^° '^f^^''^«n
.
naar Conftantinopelen overfond die hun i-f ripr ^"""'r

^n^v n rorS "l'"
'''''''' van 'de vloot, d.e de^a^^^^^^^^^

-^^^r HZir''^'%' die vloot waren
-

gefondene R^YT k
^^^'^^'^'^ ^9°^ ^^n groove misflag ncemd voor de af-

Koorn RifT^K
^P^" ' ^" onnodig gefprek maakt over

dat iV-^'^i^; P?^ cndekoorn-fchatting, daar het dog feker is,
*^ianzenus defelvc niet alleen noemd veragtelijke ^ee-liiyden,

(O 2S[^,- ^ [Ddd 2 J maar
(«) iSl ^^•Z'- 4M- M B^fil. Epift. 41. 07- 4Z. (n) Orat 2^ i; .00
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maar düt(p') de Biflchoppen niet t'fcheep gingen voor dat de vloot

reeds was vertrokken „ en de genoemde zee-mannen ,
vroeger tot Con-

ftantinopelen gekomen , de weg tot het uytvoeren van hun voornemen

fouden gebaant hebben. Defe Biflchoppen overgekomen zijnde ^
WJer-

Dicvan ^^j^ y-^n Nazianzeuus verwellekomt met een Oratie , waar in hy

nusm?'' hunne ftad roemde als een onverwinlijke fterkte en bcwaar-plaats van de

weiiekomc ^^j-g jgg^g Kcvk , voorts hunnen laatften Biflchop Athanajius ,
en

'"'"'^'°*
hunnen tegenwoordigen Biflchop Tetrus als dappere Voor-vegters van

het regtfmnig Geloof prees, en hen dankte , dat fy in de KeyferlijKe

ftad gekomen^ fig ten eerften by de regtfinnige party gevoegd hadden.

Ter felver tijd was het mogelijk, dat hy een lof-reden (r) tot roem van

den grooten Athanajius opftelde , wiens leven en daden hy merkelijk

daar in ophaald , en deflelfs deugden wijdloopig voorfteld.

Maximus IV. CMaximus , hoewel door het overkomen van fijne lands-genooten

kogcdie ongemeen geftevigd ^ kogt die Biflchoppen, om .fig van defelve te beter

Biflchop-
verfekeren Qs)y door groote gefchenken om , tot welken eynde ny

fcheS' door looshevt, en quanfiiys op genoegfame verfekering , een groote fom-

me gelds te 'leen had weten te krijgen, van feker Ouderling , die onlangs

tot Conftantinopelen uyt Thafliis , een eyland in de Egeifche zee, (om

tot het bouwen van een kerk in dat eyland eenigezuylen van'Fr^r^?»^^'

fiaans marmer en andere daar toe nodige behoeftens op te koopen )
ge-

komen was. Thans was het dat alles vaerdig zijnde , de aanflag fchie-

lijk wierd uytgevoerd, waartoe bequame gelegentheyt gegeven wierd

Enword door het afwefen van Nazianzettus ^ die niet wel te pas zijnde, daags

van defelve ^£ vorcH , om Verandering; van lugt, naar buytcn vertrokken was. In die

\lnM-^ felve nagt braken de Egfptifche Biflchoppen heymelijk in de kerk, efl

ichoppeiij- ftelden Max'miis op den Biflchoppelijken Sctel , 't welk des morgeflS

L7cf°'^ vroeg de geheele ftad door verfpreyd wierd, waar op aanftonds Kerke-

lijken en Wereldlijken, Overheden en het gemeene volk, burgers en vreem-

Doguytde delingen, ja de Arianen felfs t'famen liepen, en hen alle met eengroo-

^^^^F'
woede, eer fy het begonnene voltrokken hadden, uyt de kerk ioegen>

'^"^ '

fo dat fe van daar verdreven , in een fpeel-mans huys, niet ver van ae kerk^

moeften wijken, alwaar fy hem, in tegenwoordigheyt van eenige wey-

Misnoegen nige vuylc en geëxcommuniceerde menfchen , het hayr affchooren , en tot

over Nazi- giflchop van die ftad inwyden j 'twelk het volk hoorende.meeralstevo-

TrfenT ren woedde , hem fmadelijk bejegende , en felfs Nazianzenus niet vef-

fchapaan fchoondc, dat hy dien booswigt fo beleefd en vriendelijk bejegende
Maxiraus.

^^^^^^^ doodelijkeu adder in fijn fchoot gekoefterd had j die dat g^'

Nazianze- hoord hebbende (daar hy door fijneeenvoudigheytenopregtigheytbuy'

we'd'eT^ ten bekommernis en op fuiken trouwloosheyt niet verdagt was) ^ondef

t'huys. uytftel naar de ftad keeitie, en een breede aanrpraak(^) aan het volk deed >

s reekt ?? waar in hy hen vertoogde , hoe fwaar het hem gevallen was naar buy^^^^

dSIrovcr „te moeten trekken, dog dat hy nu blijde was, te hebben konnen ^ve-

vok^'
5, der t'huys komen, en dat fijn kortwijlig afwefen fijne gencgentheytt<^.

*° '

5, hen merkelijk had opgewekt; vervolgens van de vuyligheyt l^jp-^

„door Maximus en fijn aanhang gepleegd, gefproken hebbende, g^i ^
3, hen een fchets van een opregt Chriften Philofooph , en vergeleek

jjde uytbeelding, die hy daar van gaf, hoedanig fijn leven ^ handel

„wandel was. En wat hun misduyding,van fijne al te groote S^^f^.^'

faamheyt en vriendfchap, aan A/^x/'w^j bewefen
,
aanging, hy vefl^^^^^

{p) "^Trinet jujxpov wj-ïpov ol '}ri7rofA,(pórèf 'C^rui, ^^oilvj-yoi ^ <^»Kciyyog cL^m Cr'C . ^^^^^^/^^

devit.fuA. p. 14. (^) Orat. 24. 424. (r) Orat. 21. 373. (s) De fi^-i

ihid. Greg. Presb.p. 21. (t) Orat. iS.p. 472.
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de openhertig (v), door fijn genegentheyt om alles ten beften te duyden,
en t befte te vertrouwen, verraden, en door deffelfs loosheyt en geveyns-
den ichijn bedrogen te zijnj „Daar is, /eyde hy, geen raad tegen ful-
.^Kengeveynsden, die anders fpreekt als hy meend j wy konnen van men-
jjlchen niet anders als naar hunne woorden en daden oordeeleni 't is God
53 alleen die de gedagten kend , en fiet hoe het van binnen gefteld isj
jjhet is ons belaft weL te doen aan allen, en voornamelijk aan de huysfre*^
i^nooten des Geloofs. En indien ik^ feyde hy , om mijne wel-c^emeende
3,yriendelijkheyt en genegentheyt tot hem te bcrifpen ben^ hoe groot
3, is de boosheyt van hem, die defelve misbruykt, en fo fchandelitk en
33 trouwlooslijk tot fijn eygen verderf verdraaid heeft?
V. Door defe redeneering van NaZ>ianzenm (diens geval meer te be m •

klagen dan te berifpen was) bedaarde wel het volk ontrent hem^ maar viugJ^Jtj
brak m te meerder verbitterdheyt uyt tegen Maximus , die fiende hoe^'"*^'
liegt het met hem ftond, en dat hy daar niet veylig konde blijven, de
vlugt nam, en op middelen, om fijn wankelende faak teondcrfchragen,
bedagt wierd. Tot dien eynde, indien hy'er felfs niet heen gereyfd is,H. r.Hnïft
kihreet hy ten rninften {x) aan de BifTchoppen van Italien ^ thans in een aan dc Sy-
bynode te Aquileja, een brief, dien hy verflag deed van fijn verkiefing
die door Tetrus Bifl-chop van Alexandrien, (wiens bnef hy hen t^'"''^'*
gelijk overfondj was goedgekeurd, en dat hy daar op beveftigd was

,

hoewel in een byfonderhuys ter oorfaak, dat de Arianen alle kerkenm hun befit hadden, en dat hy federt, om den overlaft en het eeweld
van de Kerkdijken en anderen

, die ftad had moeten verlaten. Die Svno- diceronbi^de, onbewuft van.de ware gefchapenheyt der geheelefaak. keurde fijne4 over

verkiefing en beveftigmg voor goed, en oordeelde hem tot die plaats
geregtigd te zijn^ m tegendeel oordeelden fy , dat Na^immenus on-

^^S^'lri^'^'^P^u'^^''
om welke reden fy nog naderhand deflblfs Na-

^^^fefr'""'
"^^hap ontfeyden, weshalven de Synode den

irinc. re Rnl?. k"''"^^^^
algemeene Verga-dering te Romen te beroepen , die de geheele faak naar ?yfch mogt on-

derfoeken en afhandelen^ Ü/^W, hier mede niet vergenoegd, namH^oc.
lijn toevlugt aan het Hof(jv), toen te Theffalonica, verfoekende fijne fijnverfock

fterfteUmg door order van den Keyfer : maar die floeg hem fijn verfoek Kcyt"at, en gebood hem te vertrekken , met bedreyging , om hem, indien hy c^^arhy niet

lyn verfoek met ftaakte , op een andere wijfe te handelen. Die eerfug- ^P'^""'

ige Man, moeijelijk over die bejegening van het Hof, was als rafende Hy viugc
van Ipijt, en buyten raad om fijn oogmerk te bercyken, weshalven hy"''%^'^-
^aar lijn vaderland , en van daar naar Alexandrien keerde. Hier door giften
i\ gaven een aanhang gemaakt hebbende, klampte hy den ouden Biflchop

te
^ verklaard had) aan boord, vergde hem om fijn beft

^ doen tot het herftellen van hem in fijn Bisdom , met bedreyging, van
'^em, fo hy het Bisdom van Conftantinopelcn door fijn toedoen niet
veder kreeg ^ te verjagen, en fijn ftoel in te nemen. Dit deed dien Bif- van waar
ichop en andere uyt hunne oogen fien, fo dat de Stadhouder van Alex-

°^andrien
, vreefende voor quade uytwerkingen van fuiken vreemden eer- [cyTgcban.

^gt, en buytenfpoorigen verwaandheyt , raadfaam vond hem uyt de ftad "en word.
te bannen. Wat defelve na fijn verbanning bedreven heeft, ofwaar hy
eland is, vinden wy nergens aangetekend.

Vilkomen voorfboed en rnfle is in defe wereld niet te vevjüazten.

[Ddd3] "k-

Imper. Cfincil, Tom. z. col. 1007. (;) vit. fuap. 16. Greg. Presh. f . 22.
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Nazianze- Na^ianx>ems , hoewel ontflagen van de moeijelijkheden hem van Ma-

nieuwP^^
^^^^^ ^" ^y"^ aangedaan j voelde egter een fterken tegenwind uyt

vyanden, een anderen hoek op hem aankomen. DeArianen, hoc^dFalens tccds

geftorven was, en n iet-tegenftaande dat'er een Plakaat wasuytgekomcn.
De Aria- waar by de regtfinnige Biffchoppen tot hunne plaatfen vergund was we-

der te keeren. Tiende dat fy daar door niet bepaald en genoeg ingetoomd
waren ^ fpeelden egter hun fpel voort , en deeden al 't geen fy konden
tot hoon en fmaad van de Regtfmnigen i dit ging fo ver dat EufehtUSi
de eerweerdige BifTchop van Samofaten, van fijn ballingfchap naarhuys
keerende, terwijl hy te Dolicha over ftraat ging, door een vrouw meC

ïi'e'sds"
fop eenes huys wierd dood gefmeeten. Maar Na-

hMxngzn^^anz^enm ftond hen meeft in den weg^ dien fy egter met openbaar ge-

lEngen
^^^^ "^^^ derfden op het lijf vallen, en daarom poogden fy hem fijn eer

' en agting tc beneemen , dog alfo de boosheyt felf niet wefentlijks ^ of

dat van eenig belang was, tegen hem konde inbrengen, ftrooiden fy al-

om allerley beufelingen uyt^ Dat hy in een armeen onbekende plaats

gebooren, en van geringe en onadelijke Ouders gefprooten was > Dathy
van een onbeleefdcn inborft, bocrfche fpraak , en van een onaangenamen
en fi:uurfchen omgang was: aan de andere fijde waren'er egter ook, <^i^

hem van te fagten en gemakkelijken aart befchuldigden ^ en dat hy
alles liet loopen fo het wilde. Dit waren faken, die by wijfe Mannen

tSen'^'^l^^
^'''^^^ woegen^ maar beter hadden fy niet tegen hém in te brengen-

rcdenccrd. Na^mjrx>efnis egter, om figfelven^ byfonder in die tijd, niet te bena-
deelen, vaagde al dien aanftoot weg in een openbare reden-voering (^)^
waar jn hy de Ariaanfchc party naafi: en meeft aanfpraki „Dc gering-
5,heyt van fijn geboorte-plaats aangaande, feyde hy (^a) , dat fulks fiji^

„ ongeluk foude konnen zijn^ maar niet fijn misdaad. Niemand bc-

„fchuldigd een Dolphijn, dat hy geen land-gedierte is , ofeen Os, om
5, dat hy niet in het water leefd, en moeft hy daarom verfmaad worden^
5, om dat hy fijn eygen geboorte-plaats niet opgebouwd, nog metfulkc
5,koftelijke vercierfelen , muuren , fchouwburgen , parken^ paleyfen^
„galeryen, en pleynen, of toevloed van menfchen en deftige Raads-
„heeren voorfien en opgefchikt had, als Conftantinopelen ? Hy beken-
5,de arm te zijn, gecne vafte goederen of renten te hebben, gcenkofte-
„lijke tafel te houden, nog pragtige kleederen te dragen, alfo hy in dat

„alles geen ftoffe van roem fag. Was hy gebooren in een onbekenden
„hoek- fo waren ook Samuel, en Saul, en David, en Mofes , en an-

„dere eerweerdige Mannen in de Schriftuur gemeld. Was'hy een
„buytenlander en vreemdeling j fo was ook Abraham , fo waren de A-
„portelen, wanneer fy uytgefonden wierden om de wereld te bekeeren-
„Dat wat fijn geflagt en afkomft raakte, fy een verkeerde bevatting
„van adeldom hadden, aangefien alle menfchen, in opfigt van defebe-
„neden wereld, eenderley geringen oorfprongk hebben^ maar het ware
„vaderland en geflagt van groote en vroome Mannen is het Jerufalentf
,,dat boven ps -, het is de fiel, die door deugd vcrcierden befchaafd, en
„die naar de gelijkeniffe Gods hervormd is^ die fig met regt den naam
„van adel mag aanmatigen^ maar die fijn fiel door fonde ontcierd en

„ befoedeld , en het beeld van de oude flang aanneemd , is van een vuylc a^j

„ komft en veragtelijk geflagt. Burgerlijke aanfienlijkheden ^n onderfchey^
„van ftaat zijn niet anders als vertooningen ^ en verbeelde fchouwfp^^'
„len van dit fwak en vergangkelijk leven; als faken, die door geld vef-

3>kreegen, en door armoede konnen verboren worden, die wy\onnen
„hcb-
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H.GREGORIUS vak NAzrAK.EN. 399S ll'Toóir '^^^ ''^^ Lands-vorft behaagd. Op

«hygeenvermaak had met ^enfchen om te gaan^ amvvóorddlhv '"n ^«het geen hovaardy of gefogte eygenfinn,gh?yt was maar uvr eln«%e begeerte fprootfom tot ti|felven?e konnen inT'ee e7 en«gaans een onfijd.ge rekening te konnen maken van hemfelvên .n» t geen hy gedaan had. Dat fy hem over goeddadigheTtenwt«d.gheyt befchuldjgd endatalseenfotteen dwaffdl d eS hem«hadden opgehaald, hy dankte, /eyde hyCè) hen diar vnnr \r
« wat :s dat in vergehjking van Vgee^'bi-^ gSen h eft^^^^^^«egter was fijn geheel leven en rlr^r^<^«• *. j . i - 1

•

«hts&^ÊsiS^^^
«So'had hy ondeXr^kefd cn I

^'P^^^^ aangedaan, tevergeven?

«op htm ey'gengemSfta^do^rhX'bte^^^^^^
„tige en wreede ftrengheden te gemoet voerde Waar hëhir

™''^
„de hy(c), iemand aanleyding gegeven om fl^ nl ' °°'''-^>
„van my aangedaan, te wreekef' He^ik^^^- J""'^'^' ^em
«hunrd/ Waè heb ik ooit ftreLe .n f„^v.', {""f^

^^or my ge.

«Cgelijk wel fommige gedaanhX ^ e^Hf »"'''. Bevel-hebbers

«door huncygenalolfchegÏÏLU over^te^^^«zegepralen^ tot mijnhuIoverfoOTJ W j
beloof doen

«t«w^l fy hunne haC fn iïleL£o7(y"H ''rP^^^'-Sen.
«heb? Wanneer heb ik met een °P''''=^^"

•
«vervaUen

«Pfalmen doen beletten Tf de?pk
"""^ Trompetten het fingen van

«der verflagenen verSed en Ifu"
vanaW/?«. bloed met h?t bloed

„delden door wreedst en mnoT F'"y<^'
welk den mishan-

«digen geftremd? WeL te^^^^^^^
'^^ "^n- derboetveer-

«kel-huyfen eemaak7> W.It u r
'"^ """^er geworpen, entotkne-

«handen om tTonh.. r r ,

"'^''^^ ^aten heb ik ooit in godloofe

«Wdkc^AW^n f f"^''™^'"
f^^°^den, over|geven?

«kuyfche joneehncln H
'^°°\^'y^' g^"^"?^". en dertelheden van on-

«denfchen Waar heeft onder ons een Hey-

"ChSjk^tXri'f h" "^f^J'P'yke" troon geftapt, en met Ie

'•maag^r^^wep^it! / ' heeft ooit de gewyde
'.wed der Hefll

^n gefchonden. of w.Ide heeften op deligcL-
> hv "^yi'gf"

aangehitft , of iemand voor 't regt gefleeot om dat

'StenH ' ^-fl'f«'S''^y' vandea1le?wreedftef"he'?

«fflpf „I
van had overgelaten? Hebben wy ooit bejaarde Biffchoon^

«"/^et&S^^^^^^^^^
«zee eefonden

•
Of Ouderlingen met een oud fchip in

«Maar wafbeL f ! f "'^ ^"^^^^^ brand geftooken?

«fch7bl^^L„ u m'*" 'f^'*" °P '^«bben, daar wy foveeleverf-

«Palen van
"

r ^^^^^^^ g«='Ük als wilde Beeren. alle

«LwIh. r r-^''','''i'^y'J'J"
doorgebroken? Getuyge zy de onlangs

«dien ? ^^u
'^ ^érabams ofFerhande aan dien ouden Man

gy, als hy uyt fijn ballingfchap naar huysqiwm, op den middag',
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5, en op de volle ftraat fijn hoofd verpletterd hebt, wiens moordenaars

„egter op onfe tuffchen-fpraak verfchoondenvry gefprokenzijn. AViens

5, gierigheyt (^) heb ik federt mijn komft onder ii nagevolgd ? Wat heb

55 ik voor blijken gegeven van onbefonnen yver , en wel aan fulke ,
daar

55 my de tijd genoeg toe aanleyde ? Om welke Kerken ofinkomften heb-

5, ben wy met ii over hoop gelegen , hoewel gy de ruymtc van beydc

55 hebt , en wy van 't een en ^t ander ontbloot zijn ? Welke Keyferlijkc

55 orders hebben wy in de wind gcllagen , of wel verworpen ?
Welke

55 Stadhouders hebben wy nageloopen , en verfogt u te verderven ? ^*
55 welker wreedheden hebben wy fclfs ontdekt , en daar over geklaagd •

55 In 't midden van defelve heb ik met StephanmgcroQipen: Hcere, re-

iikend hen defe Jonde niet toe, en dat is alsnog mijn gebed: Gevm^^

^iSCjjnde fegenen wy j 'vervolgd zwijnde verdragen wy y engefmaad^ij^^*

itbidden wy. Indien het nu een misdaad is, dat ik, wreedelijk gehan^

55deld zijnde, fulks met lijdfaamheyt verdrage, vergeeft my defe flüs*

55 daad 5 het is niet anders als ik gewoon ben tc doen.

De Regt- VIL Het is feker , dat fijn fagtmoedigheyt en verdraagfaamheyt feef

finn'gen groot was , fo dat de Regtfinnigcn felfs begonden te klagen , dat (J) ^
ovcrhcm"de ongcmakkelijkfte faken waren overgekomen, en hy ondertufTchen,

al den tijd dat hy hunnen BifTchop gcweeft was^ daar geen forg voor gedra-

gen, fijn magt by groote Mannen niet gebruykt, of ten Hove om
weeren derfelve niet aangehouden had of diergelijke hunne vyandcn

vergelden gepoogd j en , ^t geen verder ging als klagten , eenige

Regtfinnigcn ftonden, door het aanftooken van dien Ouderling ^

Hynecmd met ^//?,vi;j3/ï^ aangefpannen had 5 met der daad tegen hem op. i^^'

^bats't?"
^i^^n-z^f^nus , dus allefms door dageljjks aangroeijende ongemakken b^

ïcriatcn. lemmerd 5 beflootf/), delaft en bediening, die hy aldaar had aaO"

genomen , te verlaten 5 en deed tot dien eynde een affcheyd-predik^'

tie, die hy eyndigde met een feer beweeglijke vermaning aan de Gemeyfl"

te, om in het regtfinnig Geloof^ dat hy hen gepredikt had 5 tevolhaf"

?erd van '
ongemakken en fwarigheden , die hy in 't midden v^

vTOiDcmeD hen daarom geleden had, gedagtig te zijnj welke vermaning fo dra ni^^

ophetern- ]^^^ gedaan was,' of alle fijne toehoorders waren verbaafd en gevoe^

houden der lig, en hy wierd van allerley rang en foort, van oude fo wel als jong^»

Geoacyntc.idie tot hem toefcliooten , met allen ernft verfogt fijn kudde niet te vef'

laten , en defelve daar door aan de wolven 5 die met opgefpalkte H^^J'

den gereed ftonden defelve te verflinden , over te geven. De goed^

Man wierd door de tranen en het bidden van het volk feer bewoog^'
en wijft niet of hy hun verlbek afflaan of opvolgen foude. De geh^^^

dag liep met fuiken vriendclijken verfoek by-na ten eynde >
onderwij'^^

betuygde het volk eenparig en plegtelijk , dat niemand van hen uyt

kerk wijken, maar fy alle aldaar fterven wilden 5 ten ware hy hun V^^'

foek toeftondj onder anderen feyde een van alle rond uyt tot hem, (^^
dat was een van de kragtigfte redenen op fijn gemoed) Mijnheer,
uw vertrek band gy het regtfamig Geloof uyt defe ftad. Door het niec^

nigvuldig aanhouden eynielijk bewoogen , beloofde hy by hen te

ven, tot dat (dat reeds in til was, en verwagt wierd) de Oofterfche

fchoppen derwaards foudcn overgekomen zijn, en hemontflaande,^^
ander, die fulks weerdiger was , in fijn plaats fouden gekooren heb^'^ -

Hier door raakte het volk in ftilftand, en alles bleef in die ftaat»
^

dat de nieuw gekoren Keyfer te Conftantinopelen aanquam. ^
VlII. Theodofius y oïAdinp tot Rijks-genoot aangenomen , was»

{d) Ibid.p.^'^^. (e) Or4t.i2.p.r-^- (f) Vevit.fuUp. 17. <re, Crfi^. Presh.p-"-^'
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lan"d^''°l'^^'"
de Noordfche volkeren voort te fetten, in Grieken,

ven hvr!f-rTf";- Theffalonica gekomen , wierd hy Hek, weshal- Th=odoG«

"IdZ^M f'i"" ' Bifl-chop van d,e plaats, ontbood, om van hem Topt^"

vC 00 heJh R"/f
'^^''''è'^' G«lo°f hy beleed,

'

AdouX ^ antwoordde. Dat by hem het Geloof van deApoftelen overgeleverd, en door het Concü/e van Niceën verklaard
'^et verfekcring. dathunlandftreek door de godloofe gevoelens der Arianen n,et belbet was waaop hy lig van denfelven liet doopcn: want hy was in der daad een Jl ^

voorftander van de regtfinnigheyt, en een on^-emeen lief ^T =™
vreedc en fuyverheyt Ier Ker^ke,' t'ot welken e^nXhy^fp^ï ^T^^^^^^twintigtten Feèruary m het jaar CCCLXXX dien van ConZn? l^^^^^^^^pe en een bevel toefond waar rn hy gebood, dat(/.) aUeï^f Tdanen onder fijn heerfchappy geen ander geloof ontrent de leere van dê drdlSDne eemgheyt fouden hebben te leeren als hetwareenregtfinnige, f^ïhe beleden en geleerd wierd rn de Kerken van Romen en Alelandriet

anLfe Katers ^eno
"^''^^'''^'''="'

^'^^^^''i^^ ^hripnen, m^^ aü^

ook de'rfelver v^^^^^^^^

foude, en dat J^cf
""'^ ""^"^ "ie^ vereeren

fouden feafbaar ^in n ^^«^^Wlykcregter-ftoclen, alsvoorGod

op den vt en tw-nrVft
desfelven jaars , te weten,

,
y'Sf-Ê"-twintigften November, quam hv te rnnn-^r.i-;„^„ol.„welk hy bevindende een gemeen broey-neft en tc^vluof vin ? f'^?

'

Ketters te zijn, gaf hy len tienden daTr aafvot''!^
.^^7'^'"

tweedebeveluyt dat,Jy toteenklaaVi:^^^^^^^^^^^
heyt en yver, niet onraadfaam geoordeeld hebben den LefermedeteS:

Theodosius, G^AT.ANus en Valentihianus, Keyfers,
aan Eutropius den Opper-Landvoogd.

^VrlFeZZCfcW --^^ -voor hunnegodsdienfiige
men en %.4X>^^/.X^^ toegeUten om hunne folttr.

heeft dere Coort %r«^ .,m , j ' ^ '"^-'^^y'' bekend, dat, al

««; wir^^ /^ f '"^"'i^y'^ eenighefJeyden order fhun-

kragTZtrar%J/ ^efiheyd en order van geene

en hCrJittj ^"1^^"^ fodmtge ketterfche Vergaderingen verbode»

ften SdsZofZ- ^"^ n''am%sEenige„enHoog.

laL vanonrêv 7 ^'f''^"'' '''' Niceenfch Gehof, 2at ons voor

GodZtCiiJri''^'''n- J-^'""'
i't"yê^»'^ endeftellingen van onfe

berme Él ^ ^'^'I
''4?'^-%'^ "\ ""^"-brekelykgehouden werde. 'Dat de

{^Tc diT "'^^h'^ ^"yl^ghe/enthetvergtfvandeAn^n.

Cfoe S'""^h ^,f'''y'f"J^'>''^ioosheyt van Kmom.us, ende

«'en van 1 ^-''f'^iffi^' ^"nJeBen te geIjk met de ^^anfihafenena-

Werde n "'"''''S'^'f,
der/elven gebannen

, en Jelfs niet meer \ehoord

va» de r^tuf^/i ""7' -vooreen belader van het Hicctm Geloof. en

SLeloM
'rfj%ke Cregtfimige) Religie gehouden worden, die bekend en

hebt„J^/"'rf'"''&"^^"' ^'^^ J'='""S Chriftus den Sone Gods,

niet
"'"fi^'^f" en zijnde God uyt God, Lift iiytLigt, die

Geea J
loochening (van fijn Godbeyt) geweld'doet aan den H.

een / '
'^^''^'^'^ "'^y de band onfes hemelfcben Vaders verkry.&n ai t geen wy hoofen. Niemand anders , feg tk, als die volgens

s. r,
[Eee] den
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den inhoud van het gefond en regtjinnig Geloofjiaande houd het onver*

deeld uvefèn van de allervolmaakfte Drie-eenigheyt , welke de 'mare ge'

loovigen met een Grieks woord «V/j6 noemen. Ut is de leer , die wygoed-

keuren, en die met eerbiedigheyt moet onderhouden worden, tjil

defelve niet aankleefd
, fal niet onderfaan fig aan te matigen den naam

van de Ware Religie ; een naam, die hen niet toe komt , maarfalofent-

lijk door fijn eygene en fchandelijke benamingen bekend worden. En ge-

merkt wy alle foorten van Ketter-s verbieden Imnne onwettelijke verga-

deringen in burgten en fteden te houden, dat hen dan alle kerken afgenomen

leerden. Indien de fcheur-fieken egter met geweld iets daar tegen onder-

nemen, fo gebieden wy, dat defelve fonder eenige verfchooning nyt allf

ffeden fuilen gebannen worden
-y
op dat alfo de regtfinnige Bijjchofp^-»

die het Niceens Geloof vafi houden, de geheele wereld door in het beft

van de Catholjjke Kerken herfield worden. Gegeven te Conftantinope-

lerij op den vierden Idus ^'^!Z« Januarius , d;/j-Eiicherius^«SyagriiiSj5^^-

germeejiers waren-, dat is, o^den tiendenJsLnuary3 in'tjaar GCCLXXXI*

Word on- Seker geleerd Uytlegger van defe Wet (Ji) meend , dat'er in plaats van

^^l^f^l\^J(inuarim moc(i Jumm oïjülius ftaan^ en dat defelve ontrent het evn'

Wctgcgc- 'de van het Concilie, in dat jaar aldaar gehouden tot beveftiging van net

Ycnis. Geloof in die Synode vaft gefteld, gemaakt is. Maar daar is geen re-

den om fulks te giflen, gemerkt defelve dag-tekening gevonden word in

het Wet-boek van Theodofius en van Jujiinianus ; nadien ook die Tel-

ve Man heeft aangemerkt, dat de woorden en faken in defe Wet groo-

telijks over-een komen met het Geloofs-form en het eerfle befliiyt van

dat Concilie, fo is'er niet aan te twijfelen, of de Keyfer heeft in het

opftellen van defelve raad gepleegd met Nazianzenus en miflchien met

eenige andere Biflchoppen , die de fpreek-wijfe en de fake felfs gefteld

hebben naar het gevoelen van de regtfinnige Kerk, en naar de tijd toen

vercyfchte : en \ is waarfchijnlijk dat dc Vaders van die eerweerdige

Vergadering^ die eenige maanden daar na gehouden wierd, fig van 3e
gj^^m^n-^ felve uytdrukkingen bediend hebben. \ Zy hoe hetzy, de Keyfer ont-

phiiusword hood, fodra hy aldaar gekomen was, ingevolge en tot voltrekking van
vanden fijn voorncmen, (dat hy eenige tijd te voren had beflooten) om de kette-

bodc"°°^ ryen uyt te roeyen , ^emophilus (/) , den Ariaanfchen Biflchop van Con-
ftantinopelen , dien hy beval het Niceens Geloof te ondertekenen

,

het volk weder tot de Regtfmnigheyt en eendragt over te brengen,
de Kerken over te geven en de ftad te verlaten. "Demophilus , wetende
dat het te vergeefs was fig daar tegen te kanten , vergaderde fijn Gemeyn*
te, en droeg hen de order van den Keyfer voor: Broeders, feyde hy^
daar is gefcbreven in het Euangelium: So fy u vervolgen in deeeneftadi
vlied in de andere, nadien de Keyfer ons uyt onfe kerken dryft ,

fo'We^^'

ftad''en'^de
tnorgen onfe vergadering buyten defiad houden lullen. Welï^

Kerken, gcfcgd hebbende , vertrok hy uyt de ftad, en nevens hem Z.»f/V/j- , dien

de Arianen na x^thatiafim dood Biflchop van Alexandrien hadden Op'

^rlltd
^^^^"^ als balling alhier fig ophield. Dus wierden de Aria-

den inge- ncn ontfct van hunne kerken te Conftantinopelen , na dat fe defelve (v^n

^aJ- die tijd af, dat Eufebius van Nicomedien in het jaar CCCXXXl^
derwaards verplaatft was) veertig jaren hadden ingehad. Insgelijks ont'

Nazianzc. bood Theodofm ten eerften , als hy in de ftad gekomen was ^ Nazian^^'
nus word

^^-^ ^
^
-^^ beleefdelijk en vriendelijk onthaalde , en hem onder

an-

(O fac.Gothofr.inloc. (/) Socr.lih.^.c.j.p.iiS^. Soz.om.lib.j.c.'^.p.yo^. (nf)

vit.fua p. zo, zi. c^e. Creg. Presb.p. iC.
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de in £ndt M ^f^r^ fijn "'oeyte en arbeyd, wil-^^""

ven fy^3e;Sr^^^^^^^^

de been faragten, om hem uyt kerk te weeren f fo datÏ k!:?'"^'?^"^'"volgenden daags, wanneer de kerk plegtelijk foude in 't tc. ^worden, den armen BifTchop, door cenWke waï 1 l f
over de ftraten (welke niet afleen met vyanden, d e". ofdoo;^"'^''"'oer, of door een bedekten aanllag hem' dagten te^ve^X^^bfe-

de geheelcl7tnerd;i fcde^ t^^^t^^lJ^fJ' 4""^^

«t't^di r::?" t ^—ftondsrot wriciir :^„^&-

fchrik en ontdeltf-nk
' f Regtfinnigen geen kleyne

men, en den Ke^S met den"m^C"" t '^^ I^'^* geko-Se>.„voor.

een lof-zang ter eercrLn dfn .^n? % ^u'
^«'«den

, daar men
de wolkwlrdl"eToo7nbtk^v3d'1r^^^^^^^^^^^^
heldere ftralen, dat quali|k iemand tegen de felvekondl- r"

™" f""ke«ï<"*
den Regtfmmgen een ongemeene vreulde toebrTet ende^^ r

' ^'"^
wanende voorfegging vande Ariaanfchepar rSrkv O^^^^^^rees'er een geroep uvt alle hoeken d^. 1 f

^^^'^erley Ondertuffchen

fchen, verfoekenSe den Keyfer ^-tl":'* ^"^l'^Y van men-
troon te Mlen. dat L hïn Ik rSTvrlLdflftad konde doen, foude erkend wnrd

2'°°^'^ vriendfchap, die hy de P^gteiijk.'

door fwakheytent«ïherShevt en^^^^ ^ ^^^^ ten deele 1;:^
"""^

ker booswig^ fijn d^geTS (gemerkt fe-^r».;.
felven ten eerften gedwonlfn h ? ^ "^'S"™'^"''^" '

hoewel hy den '''^'«•"ï

om, gelijk de gewfontrZ" eïn n^'d'^' t"^'" ^ «"bequLm
halven hv een derrwLi '

een predikatie tot het volk te doen ; wes-

met a^leTedLhevr 2. .
^""^"^^ °P ' hen in fijnen „aam

woord aïïfï^'rt '^T"'
Datfijnverfoekwas.fy wilJentegen

feggingt en oS^fo r'f
'"^ ten gemerkt het een dag was van dank-

die hen met M<e I.Ln™"' '?^'" P"J*''^" dien God,
ge. lietTv hênlf^ T" '"d, over te sneven: hetoveri-

^Jd en p,;y3''^^Sfdên.
^^^^ ''^''"«^-jker

daaÏmfchSïdedl' d""'"
^^^^ ^olk aangenaam. en„,w.

voik'^a tT/Sb? drvt,ï'^^d.?nrti:,i^è fA'^fc-

te niet vlT weT. V^'^'*^""-
^«^«'-^«egtermaak-B^hrij-

fiin <lr.n„' ""^ °P Mol te komen, gemerkt het Hof-leven met ving van

quam efhv r""""^"^/^^?^
"'^"^^'^ ï^^^" en inborft niet over-een ^^^S^'^^S-

inet die knnT 5P vleyeryen en gefchenken niet verftond, of fig

nen, niet h^ A
^"""^^ '^""^"^ 5""^ ^^ï" Hovelingen kan win-

den en v.V
behelpen; in tegendeel befteedde hy fijn tijd met bid-

vaiten, met prediken en het befoeken der fieken, en weekfom
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tijds naar buyten, ten deele tot hcrftelling van fijn gefondheyt, en ten

deelc, om de voordeden te genieten van de eenfaamheyt. Nooit bcmoey-

de hy fig met het inkomen van fijn Kerk, dat vry groot was: en hoe-

wel hy fchoone gelegentheden had , om figfelven daar uyt te verrijken,

nam hy egterniet eenen penning daar van voor hemfelven, maar liet al-

les door den Kerk-meefter en Bewaarder van de fchatten behandelen

,

fo dat hy felf geen lijft vorderde van het Silverwerk dat de Kerk toe-

behoorde. Sijne gedagten waren met booger en beter dingen befig,»

en hy had fijn tijd en kragten t'eenemaal ontrent de forg en moeyte van

Hy wicrd fijn ampt fodanig van doen, dat hem fijn ligchaam felfbegaf. Hier door

overviel hem een fiekte , die hem het bed deed houden , en aanleyding

gaf om een merkelijke proef van fijn langkmoedigheyt te geven.

gebeurde by defe gelegentheyt , dat op fckeren tijd veele , van die in t

geene laatft gefchied was genoegen hadden genomen ^ infijnflaap-kamer

indrongen, om in fijne tegenwoordigheyt den Almagtigen God voor fij-

ne groote genade te danken , om de gefondheyt en voorfpoed des Key-

fers te bidden, en met eenen, om hem, dien fy voor het middel

,

door fy die zegeningen verkregen hadden ^ erkenden , te danken^

^°rvaWan
^"^^^ vctrigt hebbende, vertrokken weder , maar daar bleefeen jongoi^*^

iS^andJdie aan het voet-eynde van fijn bed-ftede ftaan , die een bleek aangefigtj

hem dagttc lang bair , en flordige gefcheurde kleedercn aan had , en fonder geluy^

dSr°°'' maken fig feer verbaafd en droevig aan ftelde. Naztanzems fijn oog

op hem en fijn misbaar flaande , vraagde hem, Wie hy was? waar hy

van daan quani ? en wat hem fchortte ? Dog hy gafgeen antwoord, m^^'^

toonde te grooter droefheyt en ontfteltenis met huylen, wringen van

fijne handen , en kloppen op fijn borft , fo dat dc Biflchop felfs de 0*^

nen begonden uyt te barften. Eyndelijk feyde een , die'er nog tegen-

woordig waSj (na dat men dien jongman met geweld daar van daan ge-

jaagd had} tot den Bifix:hop: C^ljjn heer y V is de moordenaar
, dif

van fommige opgemaakt 'u^as om u te vermoorden , V welk hy fekerljff^

aiJoude volbragt hebben^ tenware deCoddelykevoorfienigheyt hemfutk^
belet , en Jïjn geweten hem van 't quaad afge/chrikt had 5 hy is hier

komen , om Jïjn misdaad voor u te bekennen , en om vergiffenis te btd'

den. Waar op hem de goede Biflchop met defe woorden toefprak'

En fagt- Vriend , de K^lmagtige God zy u genadig ; fijne genadige bewaring '^^^

bij^gèSfng T^ynperJoon verpligt my om het u te vergeven; wegensuwgodloos 'VOOf^

van Na- nemen zijt gy de m^ne ; maar ik vordere u geen andere vergoeding

S?a"ci- <^^^ "^^^^ ^^'^ ^""^ P^^^y verlaat
, en uwjelven geheel aan Go»

ven. overgeeft. Dit voorval verfpreyd zijnde, deed hem alom meer agt^n^

en maakte hem de geheele ftad door aanfienlijker dan ooit tc voren.

Vyfde Afdeeling.

De Handelingen van het tweede Algemeene Concilie.

INHOUD.
Een algemeene Kerk-vergadering word uytgefchreven om gehoud0 !^

worden te Conftantinopelen. Het g^tal der Vaders in die Sy^^^\

Waar van aldaar gehandeld wierd. Sorg ontrent den Jioelvan^^"^"^
ftantinopelen. Maximus aangematigd regt tot dat Bisdom word "V^f^^

oordeeld. Nazianzenus in die Jioel nader bevejligd. "De wetteljj'^'
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Z 'iZerLt''''!l¥'%''^'^''''''.
'^"'dK^fond. Geloofs-ftukken war.S 4? •• Niceenlche helydenis word zo d-iekeurd- tot

Mn Seeien en Ketteryen in dl/^'ode ZLr^fi/^^^^^^^
belhancn SabelUus eifjl grond-JMl'^n.' M^ill'nen

: derfelver ftïgter , en ^^at hun gevoelen ^Js. PhSanenPhotmus
, en deffelfs voornaamfte leer-ftukken worden bMre^fnEu„om,anen: ge^rooten van Aëuus, Jiens kven bZoptulk l

"-

toond ^ord. 'Deffeifs leer wierd door Eunom.us
voormamjie van defielfs leven word insgclüks aametekeij 'Ti.voekns grond-pmngen en r^^^^^^^ ,JIn dc/ffi^fw^S,
tJTi'" T" CljPft^"*^" erkend Maccdonianen ^Om defewas de Synode voornamelyk tYamen-geroepen. 'De opkomk eTvooltgang van d,e kettery onder de regeeringvmverfiheylnlits fer

^e7Zde i^S,nr"i"T'f''-r ^'""^ ^"^'''^^

eenken d^r? ^'n ^ fi^f^f l'en met de Kerk te ver-

"Two^lM d7ffr '^^^-''^ KV" alle dicRet-

rake,Ti Ërtrf'^^Z ^'^'J^'^'^; ^y«'dale Befiyten (Canones)lanenae ae Kerkelyke order : twee derjelvcn worden nbaX^.IA . ui

Z'^f^t'ïoije'^^^^^^^^
de, rikende de voorrang dTK:rke t cZfT''^^f^''- "fl-'^''''
Romen. 'Dat is degrmZZar op ^^mT^^^f^^^
rane vetwill hp^ft uZ f/""^

^at Bisdom naderhandover den

7"It?l7rfcho^t ""^'^'fi^k word naar een ander

I.

een Synod TtS kt ^^^^^^^^^^ "ï"'"'^'^'
nam hv nu vonr fn v ^ T T?, ' ^ f^'"''^" te roepen. Dit Tc Co=.

brieven af om H V7u W ;
tot d.en eynde vaerdigde hy «--p*

te dc^n opkomen ,fff°PP^" ^ct Ooften naar ConftantinVlen '1^^

^t^g«a e vanC .^^CLXXXI, alle Catholijken of ^egtfinn.gen, '^^^
donianen l "u''™'

'^'^ ""^ ''e P-'>«y der Mace- »"g"d"J.

^var^n Hn^L?^ .'",^°°P^-''" ^''^•«"'Sing . derUards ontboden

fchoppen beftond""
^'^^

^r'^'' "y^.p-"^ -"dere als Oofterfehe B.H wc. w„
en hLfV ''';V°'"^'

«gt^f 'e van de Algemeene Kerk med-cekeurd ™"'"

bragt worden ,
^'^'•^"deld, konnen tot drie'^hoofden ge-

tinopelen r 'l 7'^'?,' BiiTchops-ftoel te Conftïn- w«>cr ,„

KerL rakenH u-*^"""^''']
Voorfchriftcn dc order en regeer, ng der

heyt va„l"Biff"h" vtt'r --td voorgenomen, was d^cgele|ent-

rils AT^l-
""''^"°P''jl<e «oei te Conftantinopelen , waar van Grego- ,.Dcra,k

de
^"^^n'" tegenwoordig het befit had , en waar toe Maximus "ndenBif-

«=» wervlotr'"'*!
^"^^''^^ "'J"- ^^derfijden gehoord colmi-verwegen zijnde, gingen de Vaders over tot de uytl'praak, waar "OF^i™-

u) Socr lu O 3] door
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door niet alleen 't gewaande regt van Maximus afgewefcn , maar ook fijne

beveiliging als onregtmatig veroordeeld wierd j de uytfpraak was als

volgd Qb^ :

Maximus Vï/ aangaat Maximus den IVjjsgeer , en dejelfs vevjuaandheyt t

word ver- Ongeregeldheden, gepleegd te Qonftantinopelen , de Synode heeft ve'i

üordeeid, jiaan , dat M.2Lyiimus geen Btffchop is, of ooit geweeft is-, dat geen 'van

die , welke door hem tot eenige order van de Clergie bevorderd z>ij^ »

behoorlijk bevefligd zijn , en dat al 't geen by fijn bevejiigtjtg ,
offedert

van hem gedaan is , van geener weerde is.

cn Nazian- Dus lijn regt afgekeurd hebbende , beveiligden fy ter naafter plaats iV^-

ïcïrd^"
^^^^^enus{c) in dat Bisdom, en ftelden hem op den BilTchoppelijken

' Troon , welk hy wel met tranen en bidden fogt af te weeren ,
dog ten

laatften bewogen wierd aan te nemen, uyt aanmerking, dat hy daar door

bequamer gelcgentheyt foude hebben , om de verfchillende partyen te

verfoenen en te vereenigen j een faak daar hy meer naar verlangde als iets

Swarigheyt in de Wereld. Daar wierd wel geopperd van fommigen , dat hy Biflchop
daartegen y^j, Safima en Nazianzcn geweeft , en het verplaatfen der Biflchop-
wge ragt.

^ ^^^^ tot de ander , door order van de Kerk verbo-

den was, gelijk dat de vijftiende Wet van het Niceenfche Concilie met

Die opgc- ronde woorden medebragt : maar Meletitis , de oude , en cerweer-

loftword. dige Billchop van Antiochien, bragt tot berigt in, Dat hyfeerwelwift

waarom die Wet gemaakt was j te weten , om dc hovaerdy en eerfugt

in Biftchoppen voor tc komen, welk, feyde hy , in dit geval geen plaats

heeft : daar benevens ^ niet was in die tijden gewooner als fulke verplaat*

fingen waarom ook Nazianzemis (e) die orders noemde vo'jU«? ttoIaoii t^-

èvy/AÓrag, voor lang verflorveue Pletten , fo dat defelve door gemeen

gebruyk,en volgens voorvallende gelegentheden, reeds in ongebruyk ge-

raakt waren j en genomen , die Wet was nog in haar volle kragt ge-

weeft, «grer raakte defelve Na^ianzenus niet, gemerkt hy nooit Bif-

fchop van Nazianzen, maar alleen fijns vaders hulp in die Kerk was ge-

weeft ; en wat Safima aangaat, hoewel hy tegen fijn wil en dank tot

Biflchop van die plaats was aangefteld , egter had hy die bediening

nooit bekleed , of daar ter plaatfe eenigen dienft gedaan.
2. Leer- II. Dit afgedaan zijnde, gingen fy over tot de verhandeling van

SoTs.'^" faken des Geloofs. Hier in ftemden fy op de Niceenfche belijdenis.

welke fy bekragtigden
(ƒ) , en bevoolen ongefchonden te houden en te

Gdüof leeraren. Maar om dat in defelve de artijkel van den H. Geeft m^^'^

woJdgera- enkel wierd aangeroerd, en federt een van de voornaam ftcverfchil-poi^^'
tificecrd.

j-ei^ geworden was, vonden de Vaders goed (alfo het Concilie tot be-

b" d^of'
^^g^^"^ verfchil voornamelijk befchreven was) een Geloofs-forii*

trcrftdet' tot nader verklaring van dien (men fegd {g\ door Gregorius Nyjfcn0)
pcrfoon des tc ontwerpen j welk aldus luydder/j) •

H. Geeftes. J \ J-

ver-

HetFor
mulier deS'

fclfs.

yxiTgelooven in eenen God, den Almagtigen Vader, Schepper vanhe'
VV pjel en aarde , en van alle fienelyke \n onfienelyke dingen: ende

eenen Heere }c(üm Chriftum, den eenig-geboren SoneGods
,
geborenüjl^

den Vader voor alle eeuwen
3 Ligt uyt Ligt ,

waaragtig Gok uyt isü^^!''

agtig God, geboren en niet gemaakt , van het felve wefen met den

(^) Concil. Conftam. Can.j^. {c) Bevit, fnip.i^. Greg.Presb.p.zj.Cr 19. (d)'^^^^"^

dor.lib.^.c.%.p.2o6. (e) De vit. fua p. 29, (f)Can.i. (g) Mceph. U^-

1 3
.
in fine. Qj) Ext. in conc. Chalccd, J^B.i. Com.Tm,^ col. 342.
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trf^/?, den Heer en gever van het leven die iivr^. , ?
der 4 met den Vaderden den Sone te S< mo T|'„i^^^

Va-
heerhjkt worden, en die door de TrofLen ^ZX^'^^'l^'''-

mulier-boek heeft aanapn.^;
Engelfche) in haar openbaar For- ?f

ceens draa.^ KTr '
iVi-l^r^r"

felf Cwelk wy eIders%e?toonH ir?"" ^
''j'' ^"^^ ^'"^"^ Geloof-

felfs is, byfonder in den anft '"V "i"^'^" verklaring def-

ons het C „cüifvan Saa^?r?e^-a?dSr1rtS^^^
der dien naam daar van foreken r„.; r , f^''-". ^"ï CO . on-

Jffelfsaanftondsop/daTrnttf^^^^^^^^^^^
fche Formulieren van het mf<r^^'>. z''"'^^^^^^ g^en onfe hedendaag-desH.Gee^

breyden, met de woordenpSuf^-f^^^ T' -^^il V'^i^'' "Y'"
de tijd van deffelfs eerfte opfteUs bv^ ^ twelk'erfekerlijkWernir"

^anneer'erdat. daar fo veel overSviftwor^^
1^'^" dejuyfte tijd , ffi;heyt niet worden aangewefen WVvinT «"feker-

befluyten van feker Provinciaal SyL7e r of hetT'r^ » ^eo„
met aan gelegen is) eehoud^n ^7^, 1°* V^.^gtfte of tiende, daar o«rde,ij<i

DCLIIia)- m„/j° Toledo, in het jaar onfes Heeren '"^

"ode.ookLnLGeS^^
daar na nog door ïeheel£ "'"i'^''

een geruymen tijd

^an de eetuv , dIS een ^^T" P'^'f5
^ehad. Ontrent iet beg n

fchil overhet«r^STr;7^Vg^''"^We naaft was. wierdhetver-

^« Jerufalem
, widerïoo^e^In V ^"'^'^^^'^

' een Monik
Synode vergaderd te A.v fi^t

'
ny'A"^^;^''

''"wift (/)
,
en daar over een

P^nW naafwn ^
tjaarDCCCIX, van welk eenige Biffchop-

°ver ditTerfd,Tr.VT ^^gf^nden, om met den Paus

^°ord F,™ƒ allen ernft te verfoeken dat het
twiften^ ve klaarde de P. c' °°^'"r''?

""^^ bygevoegd. Na lang
by-voegen vtn H ^

''^""^'^S^" ^^i^
mets te hebbent maar geenfins hef

[elf
1A *om aU:T'^

>n 't bekende Formulier te konneft^ftaan
l°of, fond^daTbvln

:;7-''"^^I""g en bedrog voor te komen, het gI
Griekfcheendév^ ^ '^'^^'''^'^^''et^fereelenfnijdM

H -Tetrm om fn^
' Lat.jnfchetaal

, en agter den altaar van den
.
om tot een eeuwig gedenk-teken over te blijven, ophangen.

(•) L h
^*er

4
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Vier jaren na die tijd gaven de Vaders in het Synode van Arles (n) hunne

Gelöofs-belijdenis uyt , alwaar iiytdrukkelijk gefield wierd : i>ie uyt-

gaat van den Vader en den Soon ; dog dit was al wederom niet anders

dan hunne byfondere belijdenis, fo dat het door gcene algemeene toe-

llemming in het Geloof fchijnt te zijn toegelaten voor de tijd van Paus

N'icolam de eerfte i die dien ftoel beklom in het jaar DCCCCLVlH 5
en

door-brak ten tijde van de onluft tuflchen hem en Tbotius ,
Patriarch

photius van Conftantinopelen : want wy vinden , dat defe Thotius (0) den La-

jaajt^'^"^'^'' tijnen als y.xv.m Ko^mig, de kvoon en het top-pint hunner boosheden te lalt

^aar tegen

j^g^^^^^ ouafmetelijke verwaandheyt onderftaan hadden, het

heylig Geloof , dat door de befluyten van algemeene Conciliën bevel-

tigd was, vo'9-ojf AoyjcriMorf, yJj^izA^iy^.^d^i^^mq rly^iq ^ met een valfchen fm 5
en

nieuw-gevonden woorden , te veranderen en vervalfchen j Dit j

riep hy uyt , vonden van den duyvel : u r -rZ rrovr^e^ uKxo'^vr,fA»ruv ; en hy

vertoond met eenen^ wie hy met fijn feggen beoogd j te weten, die by

het algemeen Geloof hebben ingelaft, dat de H.' Geeft niet alleen van

den Vader , maar ook van den Soon uytgaat v/aar op hy voort gaat te-

gen die daad uyt te varen , en tegen 't geen daar mede geleerd word te

redeneeren ,
fprekende van die faak als onlangs gedaan , en door eenig^

WefterfcheBiflchoppen ingevoerd ( die hy, onder andere harde woorden?

de nieuweVwrlooPers en Dienaars van den Antichrïflïfchen afval noenid)

uytgefonden, om defe en eenige andere gevoelens onder de Bulgariers^

die pas twee jaren te voren tot het Geloof in Chrifius waren overge-

Oorfprong bragt , te verfpreyden. Sedert die tijd is het verfchil tuflchen de Grie-

fcheuring
Latijnfche van dag tot dag fodanig verwijderd, dat de Ooft^t-

wflchcndefche Kerken dien van het AVeften de gemeenfchap ontfeyden, 't wel^^

M Lato'n-
^^^^^y^i"g gegeven heeft van een breuke ,

die tot heden toe duurd. ^
fche Ker- kan hier niet nalaten aan te tekenen het liefdeloos oordeel van de Schrijvers

ken- der Roomfche Kerk feggende. Dat God, om hunne hardnekkig^

Liefdéloos weygering van dat byvoegfel goed te keuren , niet lang daar na tocgela-

oordeei der ten heeft, dat hunne kerken ^ vrouwen, kinderen en goederen onder de

Schïifvers
droevige flaverny van het Turkfche jok vervielen , en ten laatften Con-

daarover. ftautinopelcn felrCde Setel van dat Rijk en die Kerk) door Mahomet de

tweede ^ op hetfeeft van Pinxteren ^ welk byfonder ter eeren van den H-

Geeft gevierd word, ingenomen wierd. So eenfijdig zijn de menfchei^

in hun eygen faak, fo vaerdig om den hemel op hunne vyanden met qi^^'

de oogen te doen nederfien , en de uytwerkingen van de Goddelijke voof'

fienigheyt te duyden als uytvoerders van hun eygen boosheyt en haat.

3. Het ver- IIL Vcrvolgcns gingen de Vaders , volgens de gewoonte der Synoden

,

dcrSc-
uytfpreekcn van anathema's (vervloekingen), v/aar doorfyve'''

ryen,
^'

oordeelden alle ketteryen, die tegen het Niceens Geloof aanliepen

,

byfonder de Sabellianen, Marcellianen, Photinianen, Eunomianen»
bynamen, ApoUinariften , en Macedonianen j van alle welke wy een kort berigti'iï^'

len geven i te meer, om dat fulks de gefchiedeniflen van die tijden geeï»

«.Van de kleyn ligt aanbrengen fal. De Sabelliaanfche kettery had haren oor-

sabeiha- fprongk van SabeUius , een Lybier van geboorte^ en Biflchop vanPt^-

lemaïs , in het landfchap Pentapolis
, die fijne kettery uytbraak"

te ontrent het eynde van de voorgaande eeuw , onder de regeering ^f?

den Keyfer Gallienus. Hy was een leerlins; gewecft van Noëtus , ?

(«) Ibid. col. 1234. {0) Epifi, Encjcl. {Num. ii.) ad Oriënt. Patriarch.p. $t. Cf)
Urm. de Chrijl. lib. 2. c. T^o.p.l^J^- CrinChrontl.ad Calc.lib.de Script. p. 5(^3.

^J*^^'
[er. Vefenf. Bell. altiqne plures. (q) Epiph. Hxrcf 6i.p.zii. Theod. h^r.fab. /'^'

'

'

e.^^.p.iz:^. Eufeb,Hifi.EcclJib.7.c.6.p.zy^. Auiufl.deharef.c.^i.col.i^.
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c op van Ephefen , van wien hy het voornaamfte fijner giftige grond-Der fciver
eiimgen had ingefogen^ die hy daar na in fijne godloofe (tellingen we- °°^^P^o"gv

«er uytbraakte^ kerende „ Dat de Vader, Soon en H. Geeft maar een cnleerm.
3)en de felve perfoonen zijn, alleenlijk door drie verfcheyden namen on-S^"*
^.derlcheyden, eyeh gelijk in een menfch zijn ligchaam, fiel en geeft,
'joat aUo de Vader overheen komt met het ligchaam , de Soon met dé
V»el, en de H. Geeft met den geeft, of, gelijk de Son , die maar een
iy]Sy egter heeft haar ligt, hitte en ronde gedaante, dat alfo de Vader
jjis die beftaande gedaante, de Heylige Geeft de hitte, eh de Soon het
3) ligt , dat als een ftraal in den beginne over de wereld is uytgeftort
ajdoor welk alles gewrogt is, en daar na weder opgenomen in den he-
«mel, als een ftraal in het ligchaam van de Son> dat uyt kragtvandel
»fe eenheyt der perfoonen, de Vader kan gefegd worden geleden të
j) hebben, waarom fy ook fomtijds Tatri-fa///a/ie;i genoemd worden-
hoewel dat eygentlijk een naam was van vry ouder Ketters , die reeds in
de Apoftolifche eeuvv waren opgekomen. Verder gebruykten fy , nevens
de Schriftuur, verfcheyden apocryphe Boeken, enbyfonderfeker Boek,
genaamd het Egypïfch Eudngelhm, waar uyt fy veel van hunne gehey-
me duyfterheden en godslaftermgcn ontleenden. Marcelliahen, hadden *• Marcel-
hun naam naeeneni^^rr.///^, ^^^^hop van Ancyra in Galatien , van'""^"'
wjen

,
en de opkomft fijner leeringen, wy elders (r^ gewag gemaakt heb- Derfcker

nu
voornaamfte van deffelfs kettery beftond daar in fj) - Dat^P^^'"^'

^ r^?
menfch-wording begon Gods Soon te worden" daten ftellia.

3.deirelfs Rijk fal duuren tot den dag des oordeels , en heteyndederwe S^"'
>>reld, en alsdan ophouden i en dat het woord , dat eens voortgekomen
„IS, weder in den Vader fal verfmolten worden , en niet meer zijn-
waar tegen byfonder door het Concilie gefteld waren de woorden , Wtens
Komngkrijk geen eynde hebben fal. Ntcetas Choniates fteld het gevoe-

rJw"
v°or CO i „ Dat de Soon als een foort van een

'Cmd; G^^ n^'^ Y^^^^^
^^^heyt tot den Soon. dien hy

"nTi?rnkll^^^^^
^Iknadevoleyndingallerdingen wederfalte

"d^n^T r r Vader, waaruytheteerft gefprooten was^

a LL l "ö^"^dehy7r^p^x.r^,,, ^ kT^V..., de mtfirekkingvandemU
..firekkm

,
die over de Apoftelen quam met een woord , dat de Hey-

«iige üric-eemgheyt is uytgeftrekt of ingetrokken na de verfcheydent-
.. neyt der bedeeling. Marcellus leerling was Thotinm

,
geboortig van Photinia:

irmien, en naderhand Bifl'chop ter felver plaats j een Man van eenn^"-- ^^g^-
icherp verftand, en gladde tong , defe was ten deele getreden in fijns Sni's'
leeiters voetftappen;, en haalde weder op de voor lang veroordeelde
walingen van Taulus Samófatenus „Vermengende de perfoonen der

33neylige Drie-eenigheyt
, en loochenende onfes Heeren eeuwig beftaan^

^^^yjeyde. Dat het Woord niet wefentlijk is, maar uytgefprookeri
si}„,

3> word, en dat God hetfelve in hetvooitbrengcn aller dingen gebruyk-iaftcringcn,

A^nt^Z'" ^'
y^-^X^'^-^-'^'i'^')

ii^s een foort van een uytcrliik werktuygi
»>dat Lhrtfius, die dat Woord ontfangen heeft, maar een bloot menfch

"h O Maagd Mar'ia ontfangen
jjneett. Urn welke godslafterlijke gevoelens hy meer als eens gevonnifd
en afgefet wierd. Hy ftierf ontrent het jaar CCCLXXV.

iV. In de boven gemelde lijft van de veroordeelde ketterycn was ver-

[Fff] vol.
WJn het k^vcii van Eu^ehius Num. r 9. (j-) yid.KpiJI. Oriënt, ap. Socr. lih. z.c.i g,p. 99.

ynll, /jigy. Qit^ch. 1 5
. 3 90. Eufeb. contr. Marcell. lih. i.p.6. Theod. ibid. c. 1 o.

r ^^4' (O Thef. Orthod.fid. Itb. 4. h^ref. z^.p,
3 3 8. (v) Balf. in Cdn. i . Conc. Confl,
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i, ÊUOÓ- volgens de Eimomiaanfche. De ecrfte ftigter en grondlegger deferfe(^e
mianen, ^^s Aétius{x). Defc was geboren te Antiochien in Coelo-Syrién^ had^

Aètiw/^° alfo fijn vader een foldaat was^ niet veele middelen, fo dat hy voor fig-

felven en fijn moeder met goud-fineden de koft wonj maaralfo fijn geeft

naar hooger dingen ftreefde , begaf hy fig tot het ftiideeren in de Wijs-

geerte, en byfonder in dereden-konft , waarinhy feeruytftekendwierd.

Jïn*"wórd
^" Godgeleerdheyt liet hy fig onderwijfen eerft door Taulims, Biflchop

epgcSd. Antiochien, daar na van Antonius , Biflchop te Tarfen, en ten

laatften door Leontius , een Ouderling van Antiochien. Van Antio-

chien gebannen, vlood hy naar Alexandrien, alwaar hy onder Sofolis,

een vermaard Doftor in dc genees-konft, ftudeerde^ welke hy daar na

voor niets (gratis') oeftende , en ondertuflchen leefde van het geen hy

met fijn goud-fmids ambagt by nagt konde winnen. Hy was Diaken

gemaakt van Leontius y toen Bifixhop van Antiochien, dog wierdom
fijne onregtfinnige gevoelens , byfonder om dat hy den Soon ftelde den

Vader gelijk te zijn, door de Synode te Conftantinopelen afgefet,

door Conjtantius in het jaar CCCLX gebannen ^ waar van hem Juli^'

mts niet alleen ontfloeg, maar ook, t'huys komende, fodanig eerde,

dat hy, geduurende deflelfs regeering , Bifl:chop van Conftantinopelen
gemaakt wierd. Onder den Keyfer Valens verliet hy Conftantinopelen,
voer naar Lesbos^ en fette fig aldaar neder te Mitilene, op een land-

goed , welk hem van Jtilianus gegeven was j maar quam van daar ten

tijde, als Trocopus fig in de regeering wilde indringen , weder te Con-
ftantinopelen ^ alwaar hy, naar alle waarfchijnlijkhcyt, in het volgen-

wardSs^^i^^*" Deflblfs leerling en klerk was Eunomius
, die een ffoo-

leerling, ter naam kreeg ^ als fijn meefter, fo dat die van Aéiius fe6le Eunorhia-
nen genaamd wierden. Defe was geboren te Dacora^ een kleyn dorp*

sijnlevcn. niet verre van Cefarea, in Cappadocien (jy) , en reyfde, op hetgerUgC
dat'er van Aëtius was , naar Antiochien , en van daar , door aanrading
v^n Secundus, een Biflchop uyt Libyen, naar Alexandrien, daar fig y^^'W^^'
toen ophield, die hem, ter gunfte van geinelden Bifl'chop^ infijnhuy^
opnam

, onderwees, en tot fijn Schrijver {Secretaris) aannam. V^'^
fijn meefter ten vollen onderwefen zijnde^ wierd hy van Eudoxin^*
Biflchop van Antiochien, Diaken gemaakt, en om fijn en fijner aan-

hangers faak waar te nemen naar het Hof gefonden , dog door m^^^
van Bafdius, Biflchop van Ancyra, opgehouden, en naar een plaats in

Phrygien^ Midajum genaamd, gebannen. By het Synode te cfonft^n-
tmopelen wierd hy gehandeld gelijk fijn meefter, en de eene fo welg.^-
doemd als de andere: dies niet-tegenftaande maakte Eudoxïus hemBi^"'
fchop van Cyzicum, 't welk hy niet wilde aannemen

, voor dat hy he^
het herroepen van het vonnis endeaffetting, over ^^^/W geveld en uyt-
gevoerd, met eede beloofd had : maar gemerkt het volk aldaar fijne eod-
loofe leer met verdragen konde, hield hy die plaats niet lang in Als
fijnen aanhang, onder de regcering van Valens, te Conftantinopelen te

kort fchoot, ging hy over naar Chalcedon, daar hy fia neder-floeg»
van de fijne gevolgd, en by alle gelegentheden , als een god-fprai^'^
van fijn fede, raad gevraagd wierd dog wierd ook van daar, verdagt
van het met Trocofms

,
als hy fig het Rijk wilde aanmatigen, te hel^'

ben gehouden , gebannen naar Mauritanien , en naderhand naar M»*''-
fa in lllyricum. Van Theodojius (in wiens Hof, welk den goeden J^^^'

Philojl lib. T^.c. 1 5, 17. lib. r, 2. lib.Cc. 7. lib. 7.C. C. lib.S.c.4. Ub 9.C.6.
cet.thef.orth

fid. Ub. ^.c. ^,o.p.479' (/) Philoft.lib. io.c.6. //^. 7.,;. 20 //^.4.'^-

^

i'k'i.c.:^. hb.^.c.^.Ub. 10. c. 6, lib.ll.c^.
^
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Donauw vnn / ^''""r"
"«Halmyns, op den oever van denuonauw, van waar hy met lang daar na, als de Barbaren ,n die Gewef-

M^rluo Z^Z^CcU T Cappadoden vervoe d wkrd.Maar alfo fijn gefelfchap hier n.ec aangenaam was, om dat men van fiinsgevoelens gehoord, en hy tegen hunnen eerweerdigen bSo' X^,Bafihus voor we ken fy groote genegentheyt hadden ,gSrevennad, wierd-hem toegelaten op iijn eygen socd te Darnr=. ' •
&''"^'"^^^en

die ftad, te woonenf alwaar hy nog eenilr.ten leefde

'

trent het inr rr^r-vnrv ^L,^, ^ / - ' en «lerf on- Dood-, icrent net jaar CCCXCl V. bommige van fiinen aanhang poogden f,Lligchaam te vervoeren, en by fijn meefter ^^V/V/j- te Con(>,n^
te begraven, dog ie ^efnedene, toe7órooSam "Wf
lette het en gebood den Opper-Iandvoogd C^/irius hetfelve ?f bren"gen naar Tyanen

,
aldaar te begraven , en de Mon.kken aldaaH,etonW . . -

daar over aan te beveelen, ook werkte de felve een Keyferl ke „Se
''^'"*

«yt. om alle de Boeken van hem en fiinen aanhang, in wdkefiine Jod

IX^jSTeTb'd en hef 'agterhoudeiS:

het hoofd van de fnoS K-
^'"^""S ^^'^^ ^e Mannen, die llgaaa

Gods vertoonden V ^'"''5 7?,"'^^" go^heyt des Soons

meefterIZ teleerd h"^
' grond-ftelhngen

,
d.e EunoLs van fijnenscroe,uicciiLF ^^sr/aj- geleerd had

,
en vervo gens voortferfprlf t • Ick,

't gemeen aanmerken , dat hy de Ariaanfehrfté " ?
f>u. felf C vergif kan nog Ler gemaakt wordt f s h flS^'t^etder uytftrekte, a s eenige tak uvt die birrpr,. ,„„,.,.1 r ' ^er-

gefpreyd had (fo dat ten\atften de fifnen f/v,n dfA ^ ' ^«e uyt-

ten laten doopen, ofbeveftigenren^nl Pr n"'"
"'«"oerwil.

..pen en den Vader innS^m en3^^^^^^^
„dc Soon deknegt en dienaar is vaï^rvX Ö„werk en dienaar van den Soon W h j ' ? ° °^ ^^^^ ''et

fijn Geloof, dat hy den Kevfe^ TA P°°g'^,^ ^" een vertoog van
te verfawpn -f^,

Theodofius zi.nhood(r.)
, fijne gevoelens

de weF Da't hv deJ V.'!^"^'^''?-?^''^™}'^'"^^"
te verbergen, ^kennen!

ne m.n ^ ge'ijk IS, dog, feydehy, op een ongewoo-

«'dat TZTv. H'^^Y^'^
een eygene en byfondere beteSs,

SeUaSns i'ï'^^'r" '"'^'''"t' ''° hetbeelder^

L hen
'

''''^u
en werkingen

,
het zegel van alle fijne wer-

van de tê„
°"g='^^^Pen

.
"og fonder beginfel, maar het beginS

der had heerlijkheyt van den Va-

. WniH,l'"^r' ,TJ
<^'^^lg-"°ot methemisindefTelfswefen,

BSn%n"'''''''jJ'K'^'','? t"^f» God bovenal is

.,y?M met '^''^l Ij ""^ bcfchuld>gd(^) te leeren
, „ Dat >

loft v^af 1

g"^g^"'l= ^^''g'*
'

dat fe van onfen Saligmaker ver-

èn walvVn J 1" "'""^ '"'"'^^^
> ^«^l"^ '^"ders het byfonder gevoe-

dlanl ,^ H
de Oofterfche, en van de flelvi-

Cannnift
^efterfche Kerken. Ook word hem van de Griekfche

nWc I

j^'pg^^''"' "gs'o°chend te hebben, dat'er waarlijk fuiken
„piaaus ais de hel, of pijniging der verdoemden is, maar dat ililks niet
..anoers was als een verdigtfel, uytgevonden om de wereld een fchrik
>' vreele aan te jagen; maar ik moet bekennen, dat hem van geen

(t)£„.„„,^ [Fff Vl Schrij.
'•of.ralcf.mn,!. m Sur.f. Sl. rU, Sm: hi>. J , lo.^, 163. (<,) PhihJI.hc.M.

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 46 A 1

4



H E T L E V E N V A N V-Afdeel.'

Sondcriin. Schrijver, in fijnen tijd levende, fulks is te laft gelegd. 1"
^^S^^J^J"

ge wijfe
lijjg van andere van hem verfchillende feden , doopte hy die tot nem

ïïiSoo^ over-quamen op een fonderlinge wijle, want hy gebriiykte eene indom-

pcn. peling ( om dat hy , feyde hy
,
doopte in Chrijlus dood , die hy voor ons

niet twee- of drie-maal, maar alleen eens heeft uytgeftaan) keerde öe

doopelingen met het hoofd tot op den grond van het water , en deea

HyenEu- hunnc vcctcn opfteken naar de liigt. Of hy eenigc lijner ftellingen ont-

^oormr^eend heeft van Eudoxim , die eerft te Germanicia, daar na tc Antio-

kettcrCDt chien, cn laatft te Conftantinopelen BifTchop was, en hem tothetPis-

dom van Cyzicum bevorderd had , dan of Endoxius defelve van nem

geleerd heeft, is onfeekcrj maar dat is egter feeker , dat fe ten grooten

deele van een gevoelen waren , en daarom veroordeelde hen dit ^f^^^'

Worden de lie als ecn foort van Ketters , onder den naam van Eiinomianen of h^'

Chdftcncn
^^^^^^'^'^ 3 en merkte defelve aan als Ketters , die de naam van Chrilte-

onmerdig ncn t'ecnemaal onwaerdig waren , fo dat (daar het Concilie in haar

geoordeeld, laatfte ftelling toeftond, dat andere Ketters op een bloote onderteKe-

ning en affweering van alle foort van kettery , door de beveiliging 5"

falving , by den Regtfinnigen mogten worden aangenomen) de Eunoniia-

nen, nevens eenige weynige andere, als Heydenen gehandeld, en to^

den Doop niet mogten toegelaten worden , dan volgens de felve order en

trappen als de Catechumenen, die uyt het Heydendom tot hetChriften-

dom ftonden over te komen.

#. ApoUi- V. Een vijfde foort van Ketters komt in de gemelde lij fl: vooronder

nariftcn. ^^^^^ Apollinariften , na-volgers van Apoïïmaris , in fijnen tij<i

Hunftigter. Biflchop van Laodicea. Een man
,

gelijk wy te vooren hebben aange-

merkt , van ongemeen verftand en geleerdheyt , maar onvoorfigtig efl

eygcnfinnig, die t'onregt geëxcommuniceerd zijnde, gelegentheyt narö

Engevoe- om van de Regtfinnigheyt af te wijken. Sijne voornaamfte dwalingW
wasj „Dat onfe Heer wel een ligchaam, maar geen menfchelijke fjcj

„heeft aangenomen, en dat fijn Godheyt de plaats van fijn fiel vervuld

„ heeft i welk hy naderhand willende verfagten, wel toeftond dat hy een

„fiel heeft gehad, dog fonder eenig verftand of begrijp. Wat gevoe-

lens hy verder had, kan ons niemand beter feggen als Nazianz>enus

i

die in een reden-voering, of liever in een brief 2i2inNe6ïarius ,
fijnN^'

faat in het Bisdom van Conftantinopelen(f) , uyt een Boek van

linaris dit verflag van deffelfs dwalingen geeft. Hy leeraarde , feyde hy^

„ Dat het vleefch, 't welk de Soon Gods, totuytvoeringvander menfcheH

„herftelling, heeft aangenomen , geen ander was, als 't geen hy van de^

„beginne gehad heeft, dat hy meende te beveftigen uyt de woorden

„des Saligmakers: Niemand is opgevaren in den hemel ^ dan die tiyt ^^^^

„ hemel nedergekomen is , namelijk de Soon des menfchen , die in den

^ymel is: waar uyt hy befloot, dat hy reeds de Soon des menfchen
„eer hy uyt den hemel was nedergekomen , cn dat hy neder-komende?

„fijn vleefch, dat hy in den hemel had, en met hem voor alle eeinv^^

„vereeuwigd was , van daar medebragt j dat hy in defen fin is

5, tweede Kyidam , die uyt den hemel is , en dat hy dus t vJv iyi^ >

„verftand heeft, maar ^de Godheyt de plaats van fijn verftand vervin'

5, de 5 dat hy in fijn menfchheyt een fiel en ligchaam had, maar dat h^

3, verftand wierd vervuld door de Godheyt van het Woord; ^'^'^^^c

„ God de eenig-geboren Soon, die de Vorft des levens, en Overwinnaar

j, doods is, fterflijk was, en waarlijk geleden heeft in fijn godheyt; dat lH

5) godheyt den tijd van drie dagen, als hy in den ftaat des doods was,

(h) Rtifin. lib.i. c. zo. p. 2^^. (c) Orat./^^.p.jii. csr Orat, i^.p.zii.

leus.



V. Afdee L. D EN H. GR E GO R IU S VAN Nazianzen: 413'
'"j" ligclwam geftorven was, en van den Vader weder levendig

'.fc maakt is. ü,t waren fommigc van fijne buytenfpoorige en vvanfcha- WM^i
^n aiT^Tt ^"^^''^^ ^''^^^"P wijdloopigheefcwederlead/- Na.

ven al r f'- 7^^ '" ™/<;SC'"verpingen beantwoord" n fijne twee brle^'""""'

te CrftStTpd^ll^^^^^^^
ontrentdefetyd, als hy nog Bifl-chop

nJJ\J^°^'^''"
^^"^"> °yf

^^^Ike het Concilie haar von-/- M^ced"-
nis velde, is er overig; te weten, de Macedonianen, die in den C^JLen uytfpraak van het Concilie •Pa««z,2;öW^i , of beftrijders vinTn mfl!""'""H. Geert genoemd worden. Gemerkt nu d.e VergaderingCJameJtrom derfelver kettery belegd was (gel.jk eenparii[.] gen.ygd wo,S-l'^-°or.
lal Ik den oorlprongk en ophef van die fcfte wat nader ophalen W-Tn L'""!,^'' ^
neer de Ariaanfche ftellingen eerft in de wereld begonden door te bree "Wta'IS
ken

, raakten defelve voornamelijk de Godheyt van den Sone God.tegen die alleen kanteden fy figaan: om die reden wierd in het Niceenfche Gcloofs-formalle bedenkelijke omfigtigheden gebruykt, om
tvTnX^InV''"

Godheyt fodanig te ftellen, dat L'pa^
H Geeft wl h'^'"S''J'^= w.Irden afgefneden . maarvan

buvten twifel T' ^'^'-'^
'

'» 'l^" H. Geeft,

köL^n i.
"^
^fï '^;'="-^^"S'-'^"de nog geen kettery was opgeiKomen(/J maar naderhand, wanneer de Arianen begsnden verdeelden in verfcheyden takken uytgebreyd te worden, en^d"eene dwaS'ge ijk een krmg in het water, d'andere voortbragt

, wiero fit^Pn li'
.Jk, die maar de ftoutigheyt had , fig tot een hLfd van^ee^fp?" o^^^^en quam met de een of d'ander nieuwe bevatting, waar door fijn fX'van andere onderfcheydenwierd, voordendag. DusdenartijkeliandenSone Gods in oneyndige verfchiUen en d.fpuyten .erekt z^de, beS"
fcUetrokk™ " T ^^'«"^ Godheyt ierft n t^^^

eenfchevftvl; T'^u'S'^°°'^ ^" '^«ft^n uyt de H. Drie-

noëmd vvierd^ n^^k^ a ^ ''^^^ Conftantinopelen ge-

Se t v..^
Diaken geweeft was: defe had'eropi^ndold-

te weten - ^'^^^'^ fijn "^<"^^t te kiefen,

die beraarder'''Hn'', rJ°"S' ^'J' ^"^ ^oorfigtig, en Macedonius,

dood w^lr K^J^ 7^" gemaakte deftigheyt was. Na fijn Diemk™C Jl
^""^"^ tot B.n-chop, en Macedonius van hem tot Ouder- ^''''I;'-"

en i,e.H '^Tf ^^""''«""^ begon de Ariaanfche party te kiefen

,

«"r. ^J'" f
^

"^""^"^
' EufebiusvanNtco.

Ius Za beroepen, en vervolgens
[/.J geftorven zijnde, Tau-

Zt it '"Sloepen was) tot Biftchop verkoolenenaangefteld, 't welk

Be^dthK ''''""'''f ? '^'"'^ uytgevoerd, A^t Hermogenes , de

P-ïX vv^H
het leger, nevens andere in den oproer omquam, en

Cilx E^'ï"'"
^= ^^y""" ^^^Vg^tde om die reden

Vh üCZ T i?'"chop te erkennen, hoewel hy niet lang daar na

fi^n ftffr 1,
derwaards fond, om l^auhs (di? toen tot

in R '''^l^'i"'' gekeerd te zijn) af, cn M'^cedomus
oac üisdom weder in te fetten, gelijk gefchiedde, dog met een feer

[Fff 3 ] droe-

^''^»f^W7'f/]^'^5^-/'-745- W *r./*.;.c.8. Scz.om.lA.7.c.7. Phct.deSy-

( f ) 'r-T'J 2
• 97 5 .

«^<^- <^ 2onar. in Conc. Co«i

(*) nti
''''''''

'^'"'74-P-384. /.««-.^wr»»».?.;;.?. a)5<'o-./,*.z.(.ö.».83,
c. 12,1 j.^.Sp, (i) Ibid.c.ie.p.^ï.



het leven van V.Apdeel.

droevig cn ongelukkig toeval : want de foldaten , ontmoetende een on-

(fneenóp-gemecncn drang van menfchen, in een plaats daar geen niymte was om
roer ko-

^ic wijken , en meenende fulks met voordagt fo befteld te zijn om hen tc

menfchen°' bclcnimeren en den doorgang naar de kerk te beletten , vielen met ge-

om.; weid op het volk aan , fo dat van hen gedood , of door den drang ver-

trecden wierden 3150. menfchen. Ontrent de tijd van het Sardicaans

Concilie wierd Taulus herfteld (
gemerkt Conftant'ms gelegenthey

t

\}\

fulks vereyfchte) en Macedonius genoodfaakt met fijnen aanhang ng

met een heymelijke vergader-plaats te behelpen 3 maar het bleefniet lang

in die ftand : want Taul'mus wierd wederom verfonden ^ en te Cucuius

in Armenien geworgd , waar op Macedonius aanftonds de Biflchops-

ftoel v/edcr innam, en van fijn mede-dingerontflagen , begon te toonen

wie hy was (/) , overvallende alle die van hem verfchilden met de on-

gelooflijkfte wrecdheyt, waar van de blijken te veel, en te droevig ziJJJ

om hier op te halen, cn den Leefer voor te ftellen. Dus ginghy te^^'er^

tot ontrent het eynde van Conftantïus regeering, wanneer hy in de ^Y'

node te Conftantinopelen , welke ftraks na die van Seleucien gehouden

wierd, door toedoen van Acacius en de fijnen, die toen aan het Hofvee*

vermogten^ (felfs was de Keyfer om fijn wreedhcyt en verder quaad ge-

drag op hem verftoord) wierd afgefet , en Eudoxius [m) van Antiochieü

gehaald, en in fijn plaats gefteldi 't welk van hem voor een onverdra-

gelijken hoon opgenomen wierd, en hem bewoog fijne gevoelens ,
meer

dan tot nog toe, te openbaren. Hy had het dus verre met defnoodu^

party der Arianen gehouden , die een geheelcongelijkheytdesSoonS

lijnc ftel- met den Vader dreeven j
dog dat gevoelen verliet hy nUj en voeg-

Mngcn.
gematigtite party , die het óuoiiciov voorftonden j dat iS,

dat de Soon in alles van een gelijk weefèn met den Vader is : maar

den H. Geeft feyde hy rond uytj „Dat hem die eer en dat voor-regt^

„niet toe komt, dat hy niet meer als' een knegt en dienaar , enmaareeH

dir?^^°' "^^y"^S boven den rang der Engelen verhoogd is. In hetbeweerenen

voortfetten van die ftellingen had hy tot fijn voorname hulpen Euft^'

thius , BifiTchop van Sebaftea ( die opentlijk uytriep , dat hy , fo vee*

hem aanging, den H. Geeft niet derfde een God, nog een fchepfel noe-

men 3 Eleujius van Cyx^icum , cn Marathonius , die Schat-meefter g^'

weeft zijnde (waar door hy figfelven genoeg verrijkt had} van hei^

Ouderling in de Kerk van Conftantinopelen , en naderhand Biffcbop

van Nicomedien gemaakt wierd; een man, die hem fuiken geheyn^Jf^

yriend en raadhouder was , dat hy van fommige geoordeeld word di*

Synoden, gevoclcns van den H. Geeft eerft met hem te hebben uytgevonden.
^J^^

fdT^Jnin ^"^P ^" eenige andere, hield hy ten tijde van den Keyfer

IJ^wT''' lianus (^0') verfcheyden Synoden , waar in hy alle , die hem aanhing^"'
vaftgcfteid. nader poogde te vereenigen , en een ligchaam , van alle andere ioor^^^

van Arianen onderfcheyden
, op te rigten. Defe fpraken in hunne V^'j'

Scheyden gadering den vloek uyt, byfonder tegen de Acacianen, verwierpen d<5

AacUafn.
belijdenis te Ariminen opgefteld , en keurden goed 't geen in de Syno'

* de van Seleucien was goed-gekend. Gevraagd zijnde, "^Waaromfy^ ^^'^

Wttrom. dien fy van de Acacianen in gevoelen verfchilden , met defelve tot

hunne kerk-gemeenfchap gehouden hadden? Gaf Sophroiims
,

Bifl*^^^^^^

van Pompejopolis in Paphlagonien, in den naam van allen,

woord; „Dat onder de verfchillende partyen in het Chriften-rij^^^

„van het Weften overloopen waren met de dwaling van de med^f^

iK) lind.c.z-^.p^iiz, CO Ihid.c.
17'J>. 117. <r c.i%.p.i^i. (m) Ihid.c.^^'p-^'^'^'

(») Sot.om.lib.^.c.tj.p.^%^, (0) Socr.lib. ^.c.io.p.i'^'^'



^/,T"^^^^' GREGORIUS VAN Nazunzek. 415:

«tuur van malkanderen, dog dat zijn, twee en«daarom oordeelen wy met de waarheyc en godfaliehevt beft o,?'
„ te komen

, den middel-weg tulTchen beyden te houden . , r„Dat de Soon den Vader «.t-..V«,„ naL «jnp«S" ^'^ff„daarom geen ronder was. dat fy gemeenfchap geho„!e„-'hadden met» de Acacianen
,
die te vooren yan het felve gevoelen geweeft

"
r^nEenige jaren daar na, te weten, inhetjaarCCCLXV, kreealn7

fof van den Keyfer Vakns
, om tot Lamnfacus ^eWn . ,n F Ö^f'E"

|o„u. ofGrJkfchezee,eenSy„odetrh£
de Bel>jden.s van Anminen veroordeelden, en die van AntfochfeTen

ConftLtrno^den, f^^^^^ ^"'^"^"'f'
BifTchop van

de daar over aan den R^^^^^ ^f"^'^
de muyterv en otTftrnf^ 'p'^" "^'^ "1^' ^^«'«kt hy met

leufins, Biflchop van Cyzicum, die in de Ver"
1?^^^^

den baas van de Macedoniaanfche partrgefpIeK 1 \Lampfacus
comedien. daar hy een Synode van ALfnTche RinVh' ^ Ni-
had, ontbood, en'hem door drev"ement?^^^

BiiTchoppen vergaderd

belijdenis te ondertekenen maarIS?? k
riep fijn gedane ondertekenTne S

te huys gekomen zijnde, her.

dwang geLn te hebbfn verl'n^nH '^^'i^'
^''^^^

inderln^BiffchoJ ^or ha^r te foeke„ !?lf' r"'",'^^"
egter fijn GelooLerloochend had beL 'f

' ^^^^^''^^ dr-" '^^^"S'
bende, feyden, hem fodanige Me rn^ f t ''^l'-

ne reden ter wereld wilden verlaten m '^^^'g^»! ^^^.^ hemomgee-
voerde£«tóx, BiiTchoD van r^^

t geen fy met wilden doen,

hy quam met order Ln J ?"'*''"""°P^''-'" - voor hen uyt, want

deffdfsnk.;, / £f»''«'/«^.
^ëtius Schrijver en leerling, in

ff ttérd ft^ffr'^^'^^'l^
'=""8 '"'l

^
h^tvolkr door

ÖP hv naar Cn^r . ^f" ''7' °P' ^" f'^™ "V^ ^^d' ^^^^

vrienl .

?^°P''ïï ^" % ^W^^rby fijnen waarden

de tein ovlr p' '"^1'^'' "^J" ^"b^¥ ^r, een plaats leggen!

1^ onlker '/T^t":,
genaamd' De tijdVan fijnfoodM-^o-iu,

vanS. f.'>^'"''""(9l^^'\^
dat hy geftorven is onder de regeering''»"''-

Sefd heT'n -n^f-^^^^^'^^-Z^gdW» dathy nog een lanfen tijf

EuZul trr , ^ '^8'/"'- ^^^"^'^'^''^^lijkvoorviel, (gemerit

voo75:V5;£f «l"^^" '^'^^ CCCLX) qualijk tile jaren

eerT^pv.^^^°'^«r^'-'"''^'.^'r^" ^S^" fijne gevoelens by fijne navol- Sijn>™..

hevtrt?. ^" v,^'"' artijkel yan cL/fi god-'"^'"-

Ari.i
^ een m-ddel-wegtuiïchen de Regtfinnigen in deergftefoort^an"-

nanen, Naztang^emis [t] en eenigè andere willen, dat fyinhetleer-

(p) « ^"'^

P' 79^ ''r\V-l "^'A' 7-f
•" f?)

^- ^-8-?. 584- (^) W. 9.^. 4«-

44f 7.0
^P'P''-^''"f7^-P-^7l.Crf.^^6o. TheodJib.z.c.e.f.r^. o7„.
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HETLEVENVAN V.Afdeel.

ftuk van den Sone Gods gefond en regtfinnig waren, van welk feggen

ik egter geen grond ter wereld weet ) want in de regtfinnige leer _vcr-

wierpen fy het woord ó^ó^c^ov^ eens-wefens , als onfchriftmatig ,
enlpra-

ken den vloek over de Anomoianen of Eunomianenj die den Soonley-

dcn den Vader ongelijk te zijn , en hielden het met de femi- oi

halve Arianen^ feggende, dat de Soon is J/zoiisVi©-, dat is^ van een

Jen gelyk dat van den Vader , weshalven fy ook in den eerften artijkel

Tneumatomachi offemi-Arianen genoemd worden: als halve Arianen oi

Diefeae fcmi-Ariancn wilden fy Chrïfius niet een-wefig met den Vader erken-

Ö'^n'.nen, en als TneumaUmachi (Geeft-beftrijders) loochenden fy de god-

heyt des H. Geeftes. Defe fede was niet alleen in Conftantinopelen >

maar ook in Thracien ,
Hellefpontus , Bithynien en de nabiiiirige Vto-

'

vincien(:i;) fterk aangegroeyd. En fekerlijk ^ defe mannen waren fnedjg

om der menfchen gunft te winnen : hun gedrag was ftatig en de wereld

was loos. afgeftorven, hun leven (a;) ftreng en Monikagtig , hun omgang aange-

tn behielp
^^^^ ^

bevallige en gepalt naar den inborft van die ^ met welke fy

S^t doen hadden. Sy wiften ook , wanneer het hen te pas quam , hun ag*

veyaiery. ^ belang felfs met veynfen , en fig voor Regtfmnigen uyt te ge-

ven ftaande te houden (jy): hier door hadden fy hunne gevoelens foda-

nig voortgefet, en waren in die Geweftenfo talrijk geworden, dat 'theo^

dqfius{^)^ om die en eenige andere redenen ^ dienftig oordeelde, dit

Algemcene Concilie te befchrijven, waar toe hy ook de BifTchoppen van

die party op-ontbood, in hoop, om defelve met de regtfinnige Kerk

verfoenen , van welker leer fy met veel fcheenen te verfchillen , waar toe de

hoop te grooter was, om dat fy het Niceens Geloof meer dan eens on-

dertekend hadden: want fo hadden fy gedaan te Antiüchien(<z), teRO'

men(^), en in verfcheyden Synoden van het Weften, en daar door brie-

ven van goed getuygenis gekregen van den Paus Lïherius , en verfchey-

den WeSerfche BifTchoppen, waar op fy van de Regtfinnige party aan-

genomen en toegelaten wierden , maar waren t^elkens , als'er gelegent-

heyt was , tot hun cygen gevoelen weder-gekeerd ,
gelijk onder andere

bleek , wanneer de Keyfer Gratianus {c) door een Plakaat alle feften

vryheyt vergunde, om hunne gevoelens vry uyt te leeraren j want, hoe-

wel fy nu eenige jaren lang onbefchroomd met de regtfinnigen deel ge-

nootfchap hadden gehad , weeken fy daar op aanftonds te rug , en ftel-

den een Synodale Vergadering te Antiochien aan , daar in fy de leere

van de mede-wefentheyt veroordeelden , en de kerk-gemeenfchap met

Vmhcn de belijders en voorftanders van het Niceens Geloofverboden. Ses-en-

^"T^deic
dertig Biffchoppen van dat flag quamen tot dit Concilie , onder wel^^

l^'Zlc!^ Eleujius, BifTchop van Cyzicum, tnMarciamis, Biffchop van Lanip'

facus, de voornaamfte waren. De goede Keyfer, en de Vaders van die

Dog bleven Synode, deeden ongemeen veel moeyte om defelve over te halen, voer-

hardnek- den hen tot dien eynde te gemoet , wat fy Liberhis en andere in hunne

^'S' Wefterfclie reys beloofd hadden , en dat fy nog onlangs vrywillig

de Regtfinnigen kerk-gemeenfchap hadden gehouden j dat het derbal-

ven onbehoorlijk en onvoorfigtig was , het Geloof, dat fy eens hadden aan-

genomen, nu tegen te gaan en te willen verwoeden j maar alles

vergeefs, de Mannen bleven hardnekkig, en nog reden nog verfoeide

^

vermogten iets op hen j fy feyden in tegendeel rond uyt , dat fy

»

te voren mogt gefproken of gedaan zijn , vaft voorgenomen had^^^^^£

iy) So2iom.lib.^.c.z7.p.^^6. (x) Nazianz..ihid.p.7ii, (/) Socr.lib.y.c.'^-P-'')^^^'

(^) Socr. Ub. 5. c. 8.^. 26^. Soz.om. Ub.j.c. j.p.yii. (a) Socr.Ub. ^,c.z^-p''°^'

(b) Jdem.lib.^.c. i z.p. zzo. crc. (c) Socr. lib. '),c.j\.p.z6i.
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eloof van de mede-wefentheyr des Soons nooit met hunne ondertekening

Synode ve f.nk[ '"-^
Dus geantwoord hebbende, verheten fy de Envcrtrok.

dat V, M ^".'^ ' hunnen aanhang alom,

WdnekKl'''
"^«/"^^ Geloof niet fouden goed-keuren. Om defeS H^.^'.T'''^'"'^' ''^^ Concüie veroor.ueeid

; dat met het verwerpen en vervloeken van die kettery een evn-de maakte van fyne befluyten ontrent de ftukken van de LeerenhetGeloof. Ontrent dit gedeelte van de Synodale verhandelingen hrh il n^ ^
meer te feggen, als 'dat de godvrugt,|e Keyfer T/w^^^^^iC^^^^^^^
het fcheyden van d.e Vergadering door een Wet, den eerfie,, ^uZ'^''''^'^Jt>(d) getekend , al het geen door dat Concilie tegen defe Ke £!
was «ytgefprokcn. bekragt.gde, en bevel gaf, dat de Arianen/Euno Nadereer,muinen en Aetianen nergens eenige kerk fouden mogen bouwen '

en dat"indien fy fulks deeden, fuiken grond aanftonds voofde Lands-beursfou ÏTAde worden aangellagen; dat ook fo foude gehandeld worden met alk

tTl'^'/'w J ^""""l
fl»yP-vergaderingen hadden , of hunne dI!

?enr.-)°van v^fr-'' '
^^"^er fchimp, de beeltentf-

uytSwen ^n Z{ ^'^'"/"J '
^acedonius en Eunomius in marmer

kimer daar l ^ Jt^' '^^t" 8™°^= ""^^t' "'^^ verrevan deS droevt .n n ^"""«.Vergadering had , (op de felve plaats daarKyirius droevig en fchandehjk fijn leven cyndigde ) , oo dit alle die'ervoor-by gingen, defelve met fpog of drek\ev^yl4\ eValle Lt van«maad
, veragting en verfoeiiing aandoen motsten Miir, c 1

felcerd my L iefelve daar^.nlijnen tijd^l overig^Se'^'"'^^^^
VIII. Het derde, dat het Concilie voornam te verhandelen , was het < Or*.beforgen van deuyterlijke order en regeering van de Kerk • een faak wat * «

den f""«"VJi^lte kerken in het Ooften , die eefteld wier """'""i»den na de toenmalige gelegenthevt vin her Rn^mW, p • bepalingen

ren onder het beftier vin r^^ 1 ,f
'Soo^'che Rijk. Daar wa- der ooiier.

ftreeken rn xlZ^ 1
Op^f-ftadhouder in het Ooften vijfland- Ker-

ten Afi.n
^ P . '"Vt"^

^^°'^«"' byfonderlijk fo genaamd /Egyp-

andfchinn^n kTL'"
^'"''^'""^ ^«'ke elk wederom verfchevden

A£ t3 P^''''^1?^
het Ooften vijftien, Egypten'fcs,

fen fcS' f ' t"
Volgens defc voet^van regee! D«r,„de

dat di u rPi"^' ^^^^'l
Kerk.gebied in het Oofterfch Keyfer-r^k,

is over .11^V," ^W^"" foude gefag hebben over Egypten; dat':;S"S

di*e vin h'n
bmnen de burgerl^ke landiheek van fegypten:

d lïoël vin A u-^' \ Oofterfche land-ftreek
, blijvende e^ter aan

Niceen r
^"^'"^^len alle de voor-regten

, die'er door order van het

dié van Pnn^^
aan verleend waren: die van Afien over deAfiatifchc;

cifche IinH ft
' l.°"''^hc, cn die van Thracien over de Thra-

fchoDoen f; fr''; ^f^^\
^e -Pr/W,»

, (de hoofdftads B.f-

KonJ r^*"!
la"d-ftreek) met hulp van de onder hem ftaande

len von™- 1 I"
^" "ytvoeren al 't geen binnen hunne pa-

wel W, r ^? ^'^ Bilfchoppcn van elke byfondere Provincie niet

Dar h ? A M*"
afgedaan. Socrates . hier van fprcekende(e), feyd, WatSocr».

at net ».^oncilie, de Provinciën verdeeld hebbende, Patriarchen aan-'"

c/lJ .-''^-
J-'^?-^- (')'^'"ii>t.deOri^.Con/!immp.p.e^. Dmcufl.Chmn.

^
'^^_^^^C<"»b.cdit.p.iy. (f) rid.NuiiJmper.Ürim.fol.-j.p.z.

(^) Lik'j.e.
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4i8 HETLEVENVAN V.Afdbel.

ioor Patri, gefteld heeft. Of nu Socrates daar door verftaat Patriarchen ,
eygent-

archenmag fo genocmd , cn of dic hun eerfte oorfprongk van dit ConciHe heb-

hcbbenf hen, kan voor waarheyt niet gefegd worden, alfo fommige mcenen van

ja, en andere het tegendeel oordeelen. De eerfte cgter fchijnen in hunne

meening niet te wel gegrond , gemerkt de uytfpraak daar niet het min-

vaicfius fte gewag van maakt. Mogehjk is de giüing van Valefms Qi) niet on-

rk'^'^mlf'
'^^^'^^'^^^pl^jk ) Socrates door de Patriarchen verftaat fodanige, c3ie>

éiarvan!"^ indien niet door de Synode, ten minften door den Keyfer waren gelaft,

om voor die tijd een buyten-gewoone Kerkelijke magt, elk infijnland-

ftreek , tot het flegten van 't geen in de Kerken onlangs ontfteld en

't war geraakt was^ te oeftenen. Immers dus wierd die Patriarchalp

magt gegeven aan NeBarius^ Biflchop van Conftantinopelen en Pi^^'

maat over Thracien > aan Jimotheus, Biftchop van Alexandrien, Pn-

maat over Egypten 5 aan HeUadius
, Biftchop van Cefarecn , nafaat van

Bafdius , aan Gregoritis van Nyffen , en Otrejus , Biftchop van Meleti-

na in Armenien (naar het feggen van Socrates) het Patriarchfchap ovef

de land-ftrcek van Pontus 5 dat over Aficn aan Amphilochms , Biftchop

van Iconicn, en Opimus
, Biftchop van Antiochien in Pifidien? dat

van de Oofterfche land-ftreek aan ''Pelagius
, Biflchop van Laodicca?

cn Diodorus, Biflchop van Tharfen : waar in aan re merken ftaat, dat

aldaar de Biftchop van Antiochien, hoewel de eerfte in die land-ftreek»

niet genoemd word j waarfchijnlijk om dat Melethts
, Biflthop van dic

plaats, onlangs was geftorven, en tegen F/avianus, die aanftonds
fijn plaats gefteld was, veel te feggen viel^ waarom hy in het ftellen van

die Patriarchen , van den Keyfer voor die tijd fchijnt voor-by gegaan te

zijn 5 egter droeg het Synodale beftuyt en de Keyfer forg dat de ftoel

van Antiochien niet benadeeld wierd, uytdrukkclijk feggende^ Dat dc

regten en privilegiën aan de Kerk van Antiochien, door liet Synode vaff

Niceen toegeftaan^ ongefchondcn blijven fouden. Dat Socrates hierop
gefien heeft, geloof ik te liever, om d:it Sozommis (i) y die later als iT*?-

crates gefchreven heeft ^ het fo verhaald, Dat de gemelde Biftchoppe^
als ftandaarden wierden opgeregt elk in fijne land-ftreek , omalsgefteldc
rigters alle die de leere van de mede-wefentheyt beleden, te onderfoekcfj
cn , naar bevind van hun regtfinnigheyt , tot hunne kerken toe te laten

ja 't is genoegfaam buyten bedenken waar , indien wy ons maar te bin-

nen brengen ^ dat de Keyfer Theodojius , na het ftellen van die Caft(^^ •

(Wet van order) en het fcheyden van het Concilie, bevel gaf(/é) j
dat

de Kerken, alle die het regtfinnig Geloof van de Heylige Drie-eenig-
heyt omhelfden, en die in tegendeel met de gemelde Ketters kerk-g^'
meenfchap hielden^ elk in fijn land-ftreek, fouden hebben op te g^;

van^Ti^Io'
•

is feeker, Socrates ^nSozomenus , tuftchen het Synodaal

dofiuson- beftuyt en de Wet van Theodofius geen onderfcheyd makende, daarde-
trent het felvc uogtans vry van malkanderen verfchillen , groote aanleyding tot

die Paldar-
^^fc vcrwcrrmg gegeven hebben. De Synodale regel is algemeen ,

^n

chcn onder- ftcld dc palcu Van 't ccu en 't ander Kerk-gebied vaft, en wilde, ^'^^

van dic sy.
^^"^ ^^^^ vijf land-ftrcken fig fo verre foude ftrekken als de werel^|;

nodakor- lijkc magt in defelve , cn dat de Biftchoppen van de eene land-ftr^^^

geen gewoonte fouden maken , om fig met faken , de Biftchoppen van ee»'

ander land-ftreek rakende, te bemoeijen. Maar het Kcyferlijkcplal^^^^

op het Synodaal beftuyt gegrond, en ftraks na die Synodale order tiy^'

gegeven, was byfonder, en maar voor een tijd, als welk met name noei^J'

{}}) T^alef. anmt.in Socr.P.Co. (i) Lib.y.c.^.p.jii. (i^) Cod.Theod.lib.l6.tif-
^'
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huntn ^""'•f'
vijfland.ftreken de kerkelijke faken . die toen geheel

yZZin^J '.
^^;«."-'°»den afdoen, en oordeelen wienafovcd

weeTd ri' n ZTi'^^ff^'^'' iV" ''^ Kerken waren ingeflopen,weerdig waren tot de kerk-gemeenfchap te worden toegelaten of niet

a«om m net w et-boek van Jnflimanm niet eefteld is apm^rT-,op een uytvoering door fekere piioonen fiendef by denblfS . 1met meer te pas quam. Met een woord , "t zv met ï et vc fchi?

n'
de Patnarchale weerdigheyt (waar van mogelyk elde^ hoe I e wil'de meening van defe Synodale order komt hier op uyt, dar 1oJ ' . „fche Kerken naar die vyf land ftrekcn voortaan fofideronderfcheXcn - '

afgedeeld z.jn
, ten eynde de BilTehoppen van het eene fig ni« fouden«engen in de faken van een ander Gebied, om aldaar te ftaan ove^beroepingen, of beveftig.ngen

, ofte verrigten iets dat hetgefa'en rl'van een andere lands-ftreek raakte, en by gevolg fouden de voorhallen f„een Provincie door een SvnnHp v-ir.^^r i u • •
i

^^^^^^'^en in

van het Niceens Conci^^e wordnf f

Kerke-

lijke order.

onordcnt-

, olieden

voor te ko-van AWandri^n •\""^=P'<='^ëa waren; dus had lig^fm/j-, BilTchop

J t^t S^?^''" ' overlefondene Biffchop^

/^S. R (Tf
BiiTchop van Conttantinopelentebeveftic^en, enM'-lettus, BifTchop van Antiochicn , en fommicre anHf-r^n r

en yyc-

Nazianzenus ter felver plaats BiffchopTe maken ° S'-'™°eydmet

J^' f^^ ^'^^fl
'"""^^ Kerkelijke otder hier «Gemaakt „ .

dom wdkTan &rr'°°''"lS T Conftantinopditfarfi's: oS"f
Stgê„:irt ;:rR;;T„7dTeiS^^
opgefteld in defe woonden ''p,^"'^^ plaatsgegeven wierd. Hetwierd iieytva?

vanRmnZ '"^^""-^f^f voorregt van eer heh-

is. Öit beduyt Ken eTft ntf^Z'^'^r^r™^^^^^^^^
pen van Conftantinopelen hebbenoE by welken de Biflchop-

te wiiken H^r r^r,
^"''5," «Pgekiommen, om van Romen niet

.yt^eftrekt ïn aan P ft ^''f
'^^'^f^ ^«""^ "°g eerder Di. „o,

J ?^ als H
^«'"°Pelen toegefchreven gelij.

aan Mdve önde» "^"T^"' ™ 8="^ minder magt als eirScè!
g oote lands ftretn

^^"^ Conftantinopel?n dedrie

fchoLn^rH/^^^^^^ Thracien, alsookdeBif-

Ss over dLn r '.''h'' A^"'
^^'''^ Cnaarhetfeggen vandeUyt-

Pfmu In deTnH "V'x,^'"'" deeeneonder

de meenin. , ^ °"r^''
Thracien behoorden. Selfs hebben fommige

Wilknhetlnl
^«"yf'^P^^konfes Coneihe fo ver gerekt , dat Ie

vafvootrr^^^^^ "^'''^ n.ettefienop%en mincte trap

welkTbelE'
^'^ '^^'l' "'^i'f al'een op een agterheyt van ti/

chenen dl r'".*"??
"'""^ ^"'"g^ ^'j"- ^en kan egter met loo-

kraet van d. v"^^ ^^^^'^ van Chalcedon fo verdaan hebben, dat uyt

her nJnL D ' beraamde order, de felve eer en voorreet toekomeaan

in diLn T ^'^ """^^ Romen te vooren had, en datdefelve
uien iin van hen vernieuwd en beveftigd is: want gelijk fekerliik in

ba:,^
^^"'v=" van het Chriftendom niets het aanden en de a"t-

daar
^^"^

""v^ r
'^^^ toornen fo feer heeft voortgefet, als dat al.

net Keyferhjke Hof was, om welke reden de Vaders (gelijk die



^20 H E T E L V E N V A N V.AFDEEt:

van Chalcedon uytdrukkelijk feggen) aan die Kerk dat voorregt toe-

ftonden 5 fo oordeelden die felve Vaders redelijk te zijn , dat te Con^

ftantinopelen , nu de Setel van den Keyferlijken Troon geworden >

de Kerk aldaar insgelijks, naar gelijkmatigheyt van den burgerlijkcfl ftand,

uytmiintte , en dat de Biflchoppen van die ftad geen minder voorreg-

onderfoek |;en genooten als die van Romen. Dog het befte middel om defe en de

hêdc faaf" voorgaande order «op te helderen ^ en iiyt te vinden, wat voorregten de

word tot ftoel van Conftantinopelen door dit befluyt, en naderhand door dat vafl

"vcfi" Chalcedon, gelijk ook door eenige volgende Conciliën gegeven zy>

dciingvcr- foude zijn te onderfoeken, wat voorrang en magt de Roomfche Biüchop-
fehoven.

pgjj ^^^^ gehad hebben, en wat fy fig verder hebben aangematJgOi

tot dien eynde had ik reeds voorgenomen^ des Lefers geduld te verge»

met een buyten-tred , aangaande de oude magt en 't gebied der Roomicn^

Biflchoppen, en het inkruypen vanderCelver magt over andere Biflchop-

pen , byfonder over die van Conftantinopelen : maar alfo dat den loop

onfer Hiftorie te geweldig foude afbreken ^ heb ik beter geoordeeld het

felve te verfchuyven tot een byfondere verhandeling ^ alwaar het de Lc-

fer fal konnen vinden , of wel daar van affien , naar het hem goed dunKt»

SeSDE AfDEELiNG.

Nadere Handelingen van het Concilie in opfigt op Nazianz^en^*

Van fijn affcheyd van het Bisdom van Conftantinopelen.

INHOUD.
VerfchiUen in de Synode ^ gereefen over denftoel van Antiochicn. N^*

zianzenus voorjlag van VwXinxxs word qualijk geduyd , en geeft aatt"

leyding tot een ffamen-Jpanning tegen hem, Sijn redeneerïng by dt^

gelegentheyt. Het volk is ontjield op het hoeren van fijn voorfiag OT^

Jijn Bisdom af te ftaan. T)e ffamen-Jpammig tegen hem groeyd darit

by het overkomen van de Egyptifche Biffchoppen. Reden van def'

felver misnoegen tegen hem. Merkel^kefredikatie van hemgedaan
den Vreede. Syn verfoek aan den Keyfer, om hem het afftaan 'V^^

fijn Bisdom te vergunnen : 't welk hy ter nauwer nood verkreeg. Sjj^

welfpreekende reden-voering., en affcheyd van de Synode. Een
deelte daar van word den Leefer voorgefleld. i^lgemeene drorf"

heyt over fijn vertrek. Wanneer dat gefchied T^y. Nedarius ipo^^

in fijn plaats gekoren. By wat gelegentheyt hy , nevens andere , düf
toe wierd voorgefiagen. De Keyfer pikte hem uyt, en wilde daar n^^^

van affcheyden. Het Concilie word gefcheyden,

J^^Sllde T^^^ ^^^^^ Concilie alles met een volkomen eendragt

Synodci 1 I toegegaan, maar nu begon'er een misnoegen en misverft^ï^^^

te ontftaan , daar toe door het volgende voorval aanleydifj^

over 't *er- gegeven wierd : Meietim, de goede Biflthop van AntiochienW'

cinmf^"
ftierf terwijl het Concilie nog duurde, wiens begravenis (gelijk fulk^i*

fchop in ouden en weerdigen Man betaamde) van de geheelc ftad bygewoon^>
Mcietius en verfcheyden dagen na malkanderen gevierd wierd met lijk-redei^^

van de wel-fprekendfte leden der Synode. Over het verkiefen v^n

Nafaat in deflelfs plaats reefen groote verdeeldheden j een fterke p^^^
w^s yoox Flavianus

,
Ouderling van Antiochien , die het ook ten laatft^"

^ door-

{a) N4ÜanK..de vit. fuJl 2 j . Gre£. Pmh.p. 2^,30.
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doordrong. Nazianz>enus ondertiiflchen had, in hoop van deverfchil- Misduy-;
len weg te nemen, een godvriigtig en vreedfaam middel voor2eflaP;en

^^"8 "^«^

Choewe hy daar door fchijnende de faak van de Wefterfche Biflchop- flagra"
pen, gelijk die van Taultnm was, tegen hen van het Ooften aantene- Namnza,
men een misnoegen tegen hem ontftak, 't welk hy door alle fiinc ver-
ontlchuldigingen en vvel-fpreekendheyc niet konde verfetten, waardoor
dat gedeelte van de Synode, d^it \oor Flavianus was, Todanigopftoof en rmn^^n
fulkenhaattegenhemopvattcdat fe % niet lieten ter neder fettenrmaa^-dlL
t lamen Ipandenom hem uyt fijn plaats te ftooten) hy had, fee ik voorcrefli,

^^^^^

gen, d^vPaulinus, dien L^^a/^r,Biflchop van Calaris,tot BiïTchop van An v^?
""^'^

tiochien had aangefteld, voor de korte tijd, die hy nog te leven had diê
plaats bekleden mogt, na wiens dood (die niet verre kondc wefenjalle
verdeeldheden ten eynde zijnde, fy iemand, die het hen goed dagt fou
den konnen kiefen, en alfo een eynde gemaakt worden van die onee'
lukkige fcheuring ,

die de Kerk van Antiochien fo langen tijd ontriift
had. Vorder feyde hy hen ; „ Dat , wat hem felf aanging , hy ongaarn iiy reJc-
„den ttoel van Conftantmopelen beklommen had, en dat hy , niet-tc-
„ genftaande hy oneyndige moeyte en arbeyd , cn wel met geide vrugt. sTood?
„ ddaar gedaan had

, egter geen andere belooning dan van boven teL ^

„moet fag
j dat het hem vreemd voor quam, dat iemand van hen , na

,,dat ly op het aanhouden des volks , cn met hunne vrye ftemmen hem«dat ampt hadden opgedrongen, hun eygen doen foude willen herdoen
3, en hem tragten te ondermijnen en den voet dwars te fetten- ni--t dar
.,hy begaan was om eer of rijkdom, of fig verhovaerdigde om- die eer„naam van Biffchop m dc Keyferlijke hoofdftad te zim, maar dat hv„een teder gevoelen had van de nood fijner Gemeynte , en dat fy met„hunne eygene befluyten tegen te gaan. noodfakelijk een na-klank van

"len
'

'r
l,°%heyt en onbcftendigheyt op hunne halfenha-

::om ^'1 wilden inflaan, hy was gereed Bied..
„ om lijn Bisdom yrywiUig af te ftaaUi fy konden overleggen en befluv ^-^-^

'weeft en'tf^nd
^"^-«^^cyt wJs hem nooit onl^gen^^^^^^

^"^^^

"^n fchevd n^^^^^^^^
dat fy hem wel ffuden kfn-

d^vïl. m!^ ^
^''^'^ "'^^^ "^^^ ^«d. Sijn reden geëyn-digd hebbende, merkte hy dat de verdeeldheyt tegen hem aangroeyde,

en de oude en bedaarde naar de jonger en hoofdiger party van het Con-
cilie begon over te hellen; weshalven hy van hen fcheyde, en naar een

Lm«f^^"
^" f P^^^^' week, met oogmerk, om het

jammeren en den drang des volks te ontwijken: maar fo dra als het ge- DeGc:

^f.:A
^ ^y""""^^ voorgevallen , door de ftad verfpreyd ZTAn

vlrc \

^j^"^ ^^^^ hoopen op hem aandringen , hem hcrtelijk voorncmeö
erioekende. Dat hy dog met de arme kudde, die hy met fo veel fora

reS^'^PF^^^^
geregeerd had, wilde medelijden hebben: Hoe!

een klevn; ^ A ^\ J^^g^^^P^"
^et geen gy gefaayd hebt , en van

wiPn r^^
hand-vol tot fuiken hoop en njpheyt doen aangroeijen? Aan

PI '''''^ ^^^^P^" overlaten ? Gy hebt tot nog toe uwe krag-
n aan delelve hefteed^ geef aan defelve en God ook het overige van

T j ' ^^^^ "w gebeente by defelve ruften. Hy was met hunne dog te ver-

gebeden en tranen vry geraakt, maar liet fig egter van fijn voornemen
et verletten

, en fag van dag tot dag meerder reden om felve in het
^erk te ftellen.

^ ^ t>

Biff u^^"^
ontrent defe tijd quamen te Conftantinopelen Timothem, Egyptifchc

cedo
• ^ Alexandrien, en andere BilTchoppen uyt Egypten en Ma-
^cn

, die een oude wrok op hem hebbende , defe bcquame gelegent- Sgtegca"

[Ggg 3] heyt
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Naz/an^e ^^^^^ Waarnamen , en tegen Nazianzenm beroeping tot BiÜchop aldaar

nuT^"'
"

een vertoog inleverden, niet uyt misnoegen (gelijk fy hem buyten-ai

betuygden ) tegen hem , maar om dat fy niet konden toeftcmmen 3

hy buyten hun gocd-keuring in die bediening beveiligd was ; waar m
ly 5 om hun verborgen haat te bedekken , voorgaven onwettelijk gehan-

deld te zijn , byfonder dat fy dus het verplaatfen van het eene Bisdom

tot een ander ^ 't welk door de Kerkelijke orders verboden is , hadden toe-

geftemd. Als hier door de Vergadering meer en meer in partyen ver-

deeld wierd , poogde Na-üanzettm , was het mogelijk , die door een

nu?'!edfk-
P^^^^^^^^ic {b) van den Vreede , die hy by die gelegcntheyt met opiet

tevülfrdc^eedj weg te nemen, waar in hy hen op het cierlijkft vertoogde
Synode, groote voordeelen en goede vrugten van den vreede, en de oneyndig^

rampen ^ die de verdeeldheden en onderlingen haat der Chriftenen me-

vandevree- de brengen, als welke ftrijden met de gronden en eerfte beginfelen van

dragJ^m^t ^HS Gcloof , ftrekken tot oneer van God en de Religie , en den vyan-

fterkeaan- dcn onfes Gcloofs veel voordeel geven, ff^at eenjchande ^
feydehy W»

radingen
, onbetamelijk is het voor fitlke wijze en eerweerdige Kerk-'voog'

den , dat gy , die den vreede aan andere predikt , fo vinnig tegen t»^^"

BisdTm ^a
" kanderen foudet aanlooien ! T)aar is niets aangelegen , hoe hei met ^

ftaanT
^

afloopt , indien maar deJe groote Vergadering mag eendragtig zijn i
^^^^

dat uw eerfte en voornaamfte forg en bekommernis zijn. Ik ben te vrc^'

indien fy den mijn goeden naam op te offeren , en voor een botterik^ onwetend

konJenlot onverjtandig menfch gehouden te worden, indien gy maar eensgefind^f''
vreede \^Q-ja , hoewcl ik bet onweer niet verwekt heb , indien egter het /chip d^^^

door kan behouden worden , ik ben niet beter als de Tropheet JonaS

,

werpt my in zee , en laat defen fiorm en dit onweêr ophouden : ik hs^

bereyd tot een gafihuys veroordeeld te worden , en te verdragen al'tge^^

gy fiilt goed vinden my aan te doen , indien ik maar daar door de eefi*

dragt onder u kan doen opkomen. Ik wil niet , dat om mijnent wil eeni'

ge ïVetten gefchonden worden ik fchrijve my felfs een fVet voor, dA^

ik niets voor hard en ongemakkelijk fal aanfien. Ik heb defen Troon on-

willig aangevaerd, maar nu fcheyd ik"er gewillig af T>efwakheyt'V0
mijn ligchaam maant my daar toe aan. t)ood is een fcbttld , die ik

kenne , e7i die eens moet betaaldworden-, 't ftaat in Gods band , wan0^^
het hem believen fal my daar toe te roepen. Vtart wel, mjn waerde bro^'

deren , en behoud een behoorlijke gedagtenis van mijne moeyte en arbcy^'

1:^1^^^ Sommige van hen hadden ^ by gebrek van andere ftofte , hem nageg^'

andere be- Ven , dat hy derwaards gekomen was, niet uyt genegentheyt om de waaf'

fchuidigin- heyt voor te ftaan en te verdedigen , maar uyt enkele hóvaerdy en eef-

fugt, om die aanfienlijke plaats in te krijgen j waar tegen hy fig verde-

digde in een byfondere reden-voering (i) , waar in „hy fig op de Ge-

„meynte beroept^ of hy niet met allen ernft en ftijffinnigheytdiepb^^^
„had afgeflagen, tot dat hy met geweld overdrongen en op dien

5, gefet wierd, die hy niet wift £<ts TUfawaov Aé^ê/v, d^yj^o^riKov ^ of

^,een tyrannifche, ofAards^BiJ^chopljke weerdigheyt noemen fouj
dat

5, hy , indien hy aan fuiken dwaasheyt en ydelheyt fchuldig was , \>V°^r

„der daar hy een fwak oud menfch, en door ouderdom enfwakhey^^'-'

„gemat was^ fig foude fchamen fijne oogen hemelwaards op te ^^'^^i

„of fijn aangefigt in fuiken Heyligen Vergadering tevertoonen, f'^?*

„fijn werk en arbeyd, fijn gemeen kleed, fijn ledige tafel, die ï'^^^i

aster voorfien was als die van de vogelen des hemels, en fijngewoonlJJ^

{h) Orat. 1 4. p. z 1 3 . (c) Greg. de vit. fita p. 1 9. Gre^. Presb. p.^i. (d) Orat. 2 7- f
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w?vni"r^?
''2'"'^''' "yg^" «"^^r daar konde, /cy-

fthSs ftod f/ftl" ^Tu^ betigten van naar eens anders M-
heJdaaT efSn LL. 'k' '^f

^ '^^"/re^" verlaten had. Maar
is riin f belang en boosheyt, en daar drift en toorn meefter
^. zijn de menfchen doof voor de allerbefte redeneerinaen

"
TXeni^az,aH^ems, met alle fijne verontfchuldig.ngen niet vo^rdërênde vTfte de met langer een fteen des aanftoots, ?n th een been v „ f^lft"!:willen zijn, en nam fijn toevlngt tot het Hof, alwaar hvS^Tde' 1des Keyfers hand kuffende, denfelven dus aanfprak •

^"

S>re, om een verföek aan u te doen, niet omJi,kdoZcnZ^rrZ ''yf'
l2r'filven.ofon,koJfelykevercierfi^^^
amften voor myne -vrienden

; dit zijn maar <rerime dinzèn ioo7/Z
^'^^g^b'dtk dat my toegelaten werde tevertrekken, enPlaatstemJl^oor de nudi^e en euvel-eefinden t^n^,. „ r ;^ r'""'^^ remaken

dom aan te vierden ? nefn fet üT V" '^f ' T,^'^"
aUe mijne vrienden oZjfkliZTT.T t^'J '^^[^f'^'^^
moedii, laat don onder Jlfj -^'^ behalven God Ik bid u oot,

geerinidit de mltZ j
overwinningen en zegepralen van im re-

f« eJdZt lZf\^y\. ^''f&y
(de Bifl-chtppen) toteenigheyt^„uiagi orengt, en indien het met is door de vrepfe CnJ, U«door uwe magt gedwongen worden hunne ZpeZn teJent lt' ^ ete leggen

; dit is het iLfte verfoek van het JL uïe ^^^nT ftegen fijn wil of den Biffchoplyken ftoel ze/et t z7i "^^/^^f
^^^^

de geene die by hem aonden, waren oveT d/h«l2^ho,T ^^l^^"'
in fijn verfoek verwonderd , en hv w?.?^ .

bedaardheyt van den man «"«cwd on-

veel bekommernis
, overgehaald l^ZtT "i" ^"derrr-

was'er voor NazianZZW^ I^l'''^^'^
ft^"- Dus

dien eynde deed hy i„ de e oote kerl
' T f"^^"^^

te nemen: tot

dcrs Jn de SynodJ/e„ vol'de getele Ge^^^ ''""'^f'"'^ 'fr-"^''kerk konden,'fijn laatfte predikatfer.f^ 7"'^' (° ^««'"Is'er in de
fen te worden, dog ik ffl oS i' r'^

"^"^"^'^ Scheel gele-

maar 't een en 't alder '1 ^ r^'^.'"" '^"S °P houSen,
Hy dan een vertoog gf^veA SbTnd^^'^''^

'^^^ '"^'^ "^^^'PP^"'
ke hy de Kerk van CoSftfnK 1

droevigen ftaat, in wel- H,d„«

had, hoekmLr^LH. "r
°P^^^^^ ^'1" fte aldaar, gevonden

"inghy'ieZ'rtdefS^^^^
henieprkCd '"g^^o^d

, en wat voor een leer hy

»feydehv(nA7r ^ °^«<:ot het verdedigen van figfelfs, „Heb ik, Dc(rcifti„;

ikfiedaK;e,eH^'^T"'1^'y^.°f'^^drogend
'

»oo deSon°^^^^^^
«prils nw^Tf r A f 9^'' "f'^'e''^ Ë/elheè ik genomen, ah den ""t^'Ük'

"JoS^^^^l' ^° tVK '^'/"^ °"der u nietVoudefüyveren^
» py ofnï eên uSr"ft f \" gehouden hebben?Hcb ik naar heerfchap-

'

»K ben ?ckdd>^^^^ S'^'^Y^ der Vorften Hoven gehunkerd,

«haaft vanki^S' f^'^""
niy daar mede beklad, iktdmydaa

ben voo^alT'" ^"^r^A'' a-^Ï-
^it toteenbelooninjheb-

en mTne rnV mij" laft mag verloft worden,

«als ccn vrZ^IT^^^ A T''^ ^airen aan, en merk my aan

u kan for^r '"S °"d«."> fteld in mijn plaats een ander, die voor

»te ' die van een goed leven en wel ter taal is, die

«kan " Sj"oegen geven, en in de Hiken van de Kerk rcgt door gaan

«man '^cT cl fg«"y°°rdige gelcgenthcyt des tijds roepr om fuiken
• liet hoe ik gefield ben, mijn ligchaam is verfleeten door

(O Ortt , 5>0U-
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35 ouderdom , arbcyd en fiekten j gy hebt fuiken beevendcn en fwakken

„ ouden man niet van nooden , als ik ben , die dag op dag door forgen

55 en fwakheden ga fterven , en nu ter nauwer nood bequaam ben tot u

55 te fpreeken. Geloofd uwen leydsman5 die gy nooit gewoon geweeU

55 zijt te wantrouwen 5 het moeyd my, dat mijn fagtfinnigheyt en be-

55daardheyt my tot een misdaad gerekend wordj het moeyd my dat iK

3,te worftelen heb met quaad-fpreekers en nijdige menfchen, en dat niet

5, alleen van vyanden 5 maar felfs van vrienden , welker wonden dieper

5, gaan en fwaarder treffen, e.f v. Ik bid u (g) by al 't geen heylige"

35 dierbaar is^ doet my die vriendfchap, dat gy mijn vertrek met uwe

3, gebeden vergefelfchapt 5 laat dat de loon voor al mijne forgen enftnj'

3, den onder u zijn: geeft my een affcheyds-brief^ gelijk de Ktijg^'

„overften aan hunne oude afgeleefde foldaten gewoon zijuj doet dat)

35 indien 't u behaagd, met my toe tejuychen als ik vertrek, indien niet,

33 doet fo als het u goed dunkt ^ het is een faak, daar ik met u niet om

33twiften wil, 't is genoeg, dat God mijne faken weet, en fig mijner

sjfal aannemen: en wat een Nafiat in mijn plaats aangaat, Godfal fig-

55 felven een Herder voorfien
, gelijk hy eens een Lam ten brand-offer be-

35 forgde : dat alleen verfoek ik van u ^ dat gy fuik eenen verkieft

,

33 liever benijd worde als beklaagd j die niet by alle gelegentheden elk

„een foeke te behagen ^ maar die de waarheyt fprekendc, en doende

35 goed is 5 niet omfie naar de gunft of ongunft der menfchen het eene

5, mag voor tegenwoordig aangenaam zijn, maar van het laatfle fal

„ gcenen dage rekenfchap gevorderd worden. -Dus gefproken hebbende^

Ham hy voor het laatfte van elk byfonder fijn affcheyd, welk hy deed

Byfonder met defe cierlijke en beweeglijke aanfpraak. „Vaar wel Anaftafia»

vand'een 33 wiens naam felfs godvrugtighcyt inïluyt, gy, die de regtfinnigeleetj

ea d'andcr.
35 wanneer fe onder verfmaadheyt en veragting begraven lag, een nieuN^

„leven gegeven hebt. Vaar wel, feg ik, gy, Setel van een algemeenc

„overwinning, gy Shilo, in welke wy de Arke Gods , na dat fe veer-

3, tig jaren in de woeftijne omgewandeld had 5 een vafte plaats gegeven

3, hebben 3 cn gy groote en eerweerdige Tempel, het nieuw erfdeel, die

„uw roem aan het rcgtfinnig Geloof ^ dat gy nu geniet, moet dank we-

3, ten, en die wy van een Jebus tot een Jerufalem gemaakt hebben. I/?^'

3,
gelijks alle gy andere kerken, die niet min heerlijk en fclioon zt'

3, die als fo veele ketenen de ftad befluy t , en deffelfs deelen aan malkan-

„deren hegt, die wy in het midden van onfe fwakheyt, (hoequalijj^

„ men ook van ons mogt fpreken ) gefterkt door de Goddelijke byft^^na'

„gewoon waren in het befoeken der felven vol menfchen te vinden-

„Vaart wel gy Apoftelcn, die hier uw verblijfgenomen hebt, mijne ley-

„ders in al mijne ftrijden en verdrukkingen, hoewel ik bekennen moct

„uwe plegtigheden niet fo veel, als wel behoorde, gevierd te hebben»
„mogelijk om dat ik Tauhs Satan in mijn ligchaam omdroeg ('tvvel^

35 my egter tot mijnen beften gediend heeft) , om welke reden ik nu van u

„ fcheyden moet. Vaar wel mijn Biflchoplijke ftoel , gy benijddeen ge-

35 vaarlijke Troon. Vaar wel gy Vergadering van Biffchoppen ,
Mannen

„die door uwe jaren en ftatigheyt eerweerdig zijt, en alle gy die dc

35 Heylige Tafel bediend, en dienaars zijt van God, die na-by i^

35 de geene die tot hem naderen. Vaart wel gy Choor van Godegel^^XT

„ ligden j gy een-ftemmige Pfalm-gefangen 5 en nagrelijke dienften en oe
-

3,feningen, gy fedige Maagden, gy deftige Vrouwen, gy fcharen
ƒ

^

3, Weduwen en Weefen , en oogen der Armen , die altijd op God en
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"^"^geflagen waart. Vaart wel gy Gafthuyfen, gy liefhebbers van
Morijius, en mijne byftandcrs in mijne fwakheden. Vaart wel gy y-
5)Verige hoorders mijner predikatiën (Z?)

, gy die met geheele benden naar
ïjde kerk drong ^ gy gauwe Schrijvers, en gy traliën ^ tegen welke mij

-

ajHe begeerige toehoorders fo menigmaal aangedrongen hebben. VaarC
3> wel gy Grooten met uwe Hoven en Hovelingen ^ die mogelijk den Key-
^jfer niet getrouwer zijt als Godj klapt in uwe handen , roept uyt met
3juwe heldere ftemmen 5 prijft uwen Redenaar. De al-bemoeijende en
ajtrotfe tonge (gelijk gy'er van fpreekt) heeft u niet aangefprooken

^

>j maar die fal voortaan , hoewel wy tegenwoordig gefweegen hebben ,
j,met hand en pen tegen u vegten. Vaar wel gy groote ftad, gy die
iyChriJius en fijn godsdienft lief hebt; ik fal u dat getuygenis geven,
iidat gy eenyver hebt , maar niet met verftand; ons fcheyden heeft de
3> onderlinge genegentheyt opgewakkerd. OmheHd de waarheyt

, cn
*3>met een woord, kieft het befte ^ diend God beter als gy tot nog toe
>, gedaan hebt; het is geen fchande te ruylen van een beter, maar is

35 fchadelijk en doodelijk in het quaad te volharden. Vaart wel gy Oo-
5, ften en Weftcn ^ om cn door welk wy zijn tegengeftaan en ontruft , ge-
,,tuyge fy hy, die ons in rufte ftellen kan , indien maar eenige weynige
„wilden wijken, en mijn afftant navolgen; een faak^ die fonder eeni-
5, ge merkelijke fchade kan gedaan worden, want die verliefen God niet,

55 die hunne Troonen verlaten , maar krijgen verfckering van een Troon
„daar boven ^ die verhevener en veyliger is. Maar boven al moet ik
„uytroepen: vaart wel gy Engelen^ die de bewaarders en befchermers
„zijt van defe Kerk, als ook van mijn gefelfchap en van my^ fo lang
„mijne faken in de handen Gods zijn. Vaar wel ó Drie-eenigheyt , die
„mijne betragting en cieraad zijt, laat het volk in het Geloof van u
„beveftigd worden, verftcrkt en behoud defe mijne Geraeynte (ik noem
«Ie de mijne, hoewel de faken nu anders gefchikt zijn) cn laatmy da-
«gelijks van hen hooren, hoe verre gy door het leven en de leere uwer
„^^elijders m hen gewalfen en gevorderd zijt. Kinderkens, bewaard
„ t geen tk u toevertrouwd heb. gedenkt mijner. T>e genade van onfen
,,HeereJeJmChrtftm met u allen. Amen. Wy konnen ons ligteïijk waar ovép
verbeelden

, wat indruk fuiken beweeglijken predikatie van fuiken waer- fden en geliefden Biflbhop, op de gemoederen van de Gemeynte, maak- oSon/.'
te

:
rijken cn armen (ï)^ aanfienlijkcn en flegten, vreemdelingen en burgers

waren even feer daar door bewogen ^ en konden niet harden van droef-

Vr 1
^ Herder dus ontrukt wierd, fo dat Nazianzenm ge-

noodfaakt was hen door redenen , om hunne droefheyt te matigen , te on-
dergaan^ en tot bedaren te bewegen : ja veelen , felfs van de Biflchop-
Pcn^ verfoeyden de fchielijke en harde handeling van het Concilie te-
gens hem

, fchudden hanne hoofden , en gingen weg. De juyfte tijd De tijd van

van fijn afftand is ons niet bekend. Indien de dag-tekening van fijn^Jtyt
laatlte wil (die wy een weynig hier na fullen ophalen ) waar is ^ fo word nage.

rrnr^ ^^"^^^^ ^^J" eenigen tijd na den laatften "December in 't jaar
^p°°''^'

v-v^CLXXXl, gemerkt hy figfelven daar nog BifTchop van Conftan-
tmopelen noemd: maar dat kan niet zijn, alfo het Concilie, op eenige

"^^^"/-A^"
, tot die tijd toe niet gefeten heeft > fo dat men met Baro^

noodfakelijk feggen moet, dat door onagtfaamheyt der Over-
Ichrijvers in plaats van i^v/wv, 'i«vx«p;'wv ingefloopen is^ en dat alfo die
Werfte-wilgemaakt is daags voor den eerften Jtmy , dat is ^ op den laatften

als het Concilie nog vergaderd was; en dat het fo gevat moet
[Hhh] wor-

(^^ ^'d.Orat.rj.in init.p.^C^. (/*) Devit.fup.-^o. (k.) S'irra.adam.'^S^.
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worden, blijkt ons nog klaarder, doordien uyt een Wet van7heodofms{l) j

gedag-tekend op den 3 o . Jtily des felven jaars , feker is ^ dat NeBarius toen

Na'!ia"?e
^ Biltchop van Conftantinopelen was. Dus verliet Na^ianzenus , na drie

nus aldaar
jaren verblijfs (Gregorius de Ouderling \m] maakt'er , door een wonderlij-

geweeft kenmisflag, twaalfjarcn van) de ftad Conftantinopelen ^ en keerde weder
naar fijn Vaderland, daar hy fig te Arianzum , opfijn vaderlijk erfgoed,
nederfloeg

, alwaar wy hem voor een korten tijd fullen laten ^ en ondertuf-
fchen fien

, wat'er te Conftantinopelen na fijn vertrek , voorviel,
vcrkiefing III. De ftoel dus door Na^ianzenus afftand open geraakt zijnde^

faa"in Na-" ^^^^ ^^^^^ werk een ander tot fijn Nafaat te kiefen. Het geen deii

zianzcnus Leefer vreemd en wonderlijk fal voorkomen , men jfloeg fijne oogen op
plaats. geen Van alle die deftige en eerweerdige Biflchoppen die toen daar ver-

gaderd waren, maar de keur viel opeenen, die maar een leek was , welk

^^leTcnt*"
^"^ ^y-q«am {n) :

Daar was te dier tijd te Conftantinopelen een Raads-

vv^iens naam NeBarïus was, een ftatig man^ en van eenvoorfig-
Ncaarius tigen en onberifpelijkcn wandel, welk, gelijk ook fijne grijfe haifen

(nooit meer een cierlijke kroon, dan wanneer fe op den weg der gere^'

tigheyt gevonden worden^ hem alom geagt en eerweerdig maakte.
fe, fullende een reys doen naar Tarfen, fijn geboorte- plaats, quam by
Diodorusy Bifithop van die plaats, thans lid van de Synode j om
vernemen^ wat dienft hy denfelven in fijn land foude konnen doen, en
of hy cenige brieven derwaards tc fenden had. ^ïodorus

, toen in een
diep overleg, om een bequaam man tot Biflthop van die plaats, daar
vecle naar ftonden, uyt te vinden , fag den man met bedaardheyt aart

Kreeg'er fuiken gencgentheyt in fijn hert voor, dathy befloot, hemdaaf
toe tc noemen. Hy verbergde fijn voornemen yoot Neefarms , maaf
ging met hem naar den BifTchop van Antiochien, dien hy, na dat de-
felve hem ook gefien had, fijn gedagte openbaarde, en van hem fijn

ftem verfogt: de goede BifTchop ^ wetende hoe veelc treffelijke perK)^
nen naar die plaats ftonden, lachte daar overj egter verfogt hy datiV"^-
Barms fijn reys nog een weynig wilde uytftellen. De dag van de verkie-
ling gekomen zijnde, fchreef elke Bifl'chop op een papier de namen van
die hy oordeelde bequaam te zijn om den Keyfer voorgedragen te wor-
den, en onder die ook de BifTchop van Antiochien de fijne, %n, ten ge-

valle van fijnen vriend, fette hy Ne5iarms onder aan: defe namen den
Keyfer in gefchrift over geleverd zijnde^ overfag hy defelve eens en an-
dermaal van boven tot beneden toe^ en kipte ten laatften, tot verbaaft-
heyt van de Synode, NeBarius uyt, een man, die de meefte van herf

onbekend was, en die, naonderfoek^ bevonden wierd ('t welk hun ver-
wondering vermeerderde) niet alleen een leek, maar felf no^oneedoopC

Sron.^,Xn V M^^^^^
egter, hoewel verfcheydene van de Synode fulk^

gedoopt
wr^iakten

,
hield fijn uytfpraak vaft , waar op NeBarius

, volgens de alge-
wa. meene toeftemming, gedoopt, en, na dat hem de Kerkelijke minde-

t^glopt'"
g^ge^e" ^^aren, tot BifTchop van die plaats ingewyd wierd-

.iA.e.f.v. l^e Synode nog eenige weynige faken, die van geen groot belang w^-
bevcftigd. ren, verhandeld hebbende , verfogt den Keyfer (ö), dat hy, doo? een

Dc Synode
^^yjerhjk Plf^at, de handelingen van die Synode wilde beveftigen, en

eyndigd «at hy, gelijk de Synode op order en aanfchrijving van hem begonnen

rctcdc" T'^'
insgelijks defelve wilde doen fcheyden : waar op defelve God om

des Keyfers lang leven, voorfpoedige regeering, en eeuwige o-elukfa-
Iigheyt gebeden hebbende, fcheydde, en een iegelijk naar fijn plaats trok-

iP) £xt.Epiji.Conc.Tom.z,col.^^^, ^ F
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SevendeAfdeeling.

Van Na:i,ian^enus bedrijf, federt fijn vertrek van Con-
'

Itantinopelfen tot fijn dood toe.

INHOUD.
Nazianzenus word verfogt om op een Verqaderina tP •

des .ol^enden jaar/ ^.elk^Z^R «r^^r^S
fend.fi„ -verentfchuldtgtng aan den Keyjerfln -^•ererdtTni.Pvan Nazianzen U vaarden: -^-at Hm daLn'^£rJZ~::
Nogmaals word een Synode te Conftantinopelen wrgW.r^. 'fS"kerheyt van de Renfinmge BtJSchoffen tegen het intooren van Za
T^l ,^j"P^''°^hu.s vrymoedigVtaal ty den Key/er. ThcoZct

van de Kerk W * bekommernis voor den vreede

v7em Zak
-'^erk in fijn eenfaam leven. Hy was

wSriTdat tT^
CTcftnmenO volkomen opgehaald.

beeltenis z,y ofgeregt , enieferd infijneErk f^^^^^^^^^^
Sj/n ongemeenegodfatighe^t en liefd/tot èod, trfStaVf''^'reld, gemakkelüken omzanq A^/fr

'^ 4 1* '^'^

vleejchh, vrienlhjkheyfeimilSiZT^^^^^^^ '"/""^"f -fr
Kerke, hedaardheit en lijdfaZheytL'! ^ Tl' r,

-'^'^'''«d der

het algemeen ir,iünnï.fGeZ^^^^^ ^^for

groote\eleerdheyt
, en nitSinKdZ T^^^

bequaambeden ;

•^ierd geëerd met den naam van de Cnf f
' fctenfihapj,en. Hy

fihryv%n. 'De trefeufkhe7ênv2h^r^^- ^i»
«"""ervan

Jwierd na Ifocrates. VergdLZ. tuP^nfy '"""4^" ^
hem. Hygaf, door ffiJti!,^ P''^"

Bafilms, Apollinaris, en

fPrekendiJt J,Zr ? ^"-^"Pvolgen van de voorfihriften der wel.S X;^^^^^ i'^t'jding derHeyigeJndevolgeride

vinFhoüi 7iorL7r;f ^'^ff^^f- ^^'"^rom leen fijner Jerken

ne SchrS'.
omgehaald worden. Eel, naam-rolvanf,]-

V^aï het volgendeEe„!g.B,T.

zTndr onrfin. ^" f "f
"""^ Conftantmopelen (a) f daar 'ci.oU

Wellen, airookVa "deSvi ï"/'" BifTciroppen' het^rr
teRo.è„ver;de?d"/vTrfït\ve;d^^^^^^^^
brieven aan rUr. p^.,o cr, ^ r i^<^men

: maar ly fchrevcn ^

BilTchoppen fe R ^'""f<''^^
den H. A^r.>. en de overige,.,

konnpnVf,,„ I

'^""^e" vergaderd, waar in fy redenen traven van niet te Synode tot

volgingen da o;!.>
7,'' ^v'^^

''''^'^ ^'"^'"^ hctl.jdenen dever-^—
Wiefdf en in h.? '^"'^''l'

^=1°°^' dat by hen beledenrSn".

xvas én vin\n
voprledcn jaar m een algemeene Vergadering beveftigd

ConfenJ'l^T""' voor de grootfte Kerken , als die van

meerdert r ' ^«'"S^'e" en jerufalem. Om hunne Vergadering

Si''" "^^^ ''^'^'^''l' dat nevens andereookivj'-
««'^enus tot defe tweede by-een-komft befchreven wierd- maar hy
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Kazïanzc. floeg rond uyt af tot die, ofeenige andere Synodale Vergadering, waar

nuswey- [jg^ wefen mogt, te komen 5 „ Want^, feyde hy^c), de bevinding heeft

Vcrgadc-^ „ my ten vollen geleerd, hoe weynig goeds van de Synoden te verwag-

"ng^«
. „ten isj dat in tegendeel de verfchillen daar door meer verwijderen

,

S!)e^ente „dan genecfcn worden, en ten meerderen dcele aldaar getwift en gekra-

komen. „ keeld , gefchreeuwd en geroepen word(^), fo dat fe meer naar een

hoop Ganfen en Kranen , dan een vergadering van wijfe en deftige

„Kerkvoogden gelijken-, in fulke vergaderingen heeft de twift en ver-

„deeldheyt, de hovaardy en eerfugt gemeenlijk de overhand > en die

„aldaar fig als een fcheydsman gedragen wil , faleer hemfelvenbenadee-

Laatfigby „len, als andere verbeteren en hervormen. Dog buyten dat was hv

ïeroÜt-^^'^'^^^^
tijd overvallen van een fware fiektefé'), die hem fo hard aantaftte,

fchuldigen.dat hy onbequaam was figfelven te helpen, en dag op dag fijn dood te

gemoet fag ^ welk hy fijnen vriend Trocojmts (aan wien hy daar over

fchreef) verfogt den Keyfer bekend te maken, en denfelven fijn ver-

ontfchuldiging voor te dragen, niet twijfelende of de Keyfer ^ die niet

lang geleden om die felve redenen fijn vertrek had toegedaan , fo^^^^

daar genoegen in nemen : en feker , hy konde te huys beter dienft doen.

Weygerd j^y yond , t'huys komende, de flioel van Nazianzen nog ledig
(/)>^J?

viÜNa? daar door overloopen met verfcheyden dwalingen, byfondermetdelaatft
zianzente opgckomene kettery van i^foUinarü ;

dog, hoewel hy ernftig tot het

worden, opnemen van die laft verfogt wierd, liet fig door geene redenen daartoe

weikqua- bewegcn. Hier mede deeden fijne vyanden hun voordeel ^ om hem op
iijkgeduyd.|^gj.

yyj. krijten i want fommige gaven hem na(^), dat het

fijn grootsheyt waSj en dat de forge over fuiken fiegten plaats voor hem

te gering was , ( waar van hy fig fuyverde , met een plegtelijke betuy-

gingj dat hy fulks om geen andere reden, dan om fijn fwakheyt en oU-

heSbeant
^^^^^"^ ' geruft Icven fogt, affloeg)i andere feY'

woord"" " den (/j) j dat hy daar geen Bifichop konde zijn, al wilde hy, gemerk*^

wierd. Helladius
,
Aards-Bifilchop van Cefareën, hem afgekeurd, eneenandef

tegen fijn wil in die plaats gefteld hadj dog hoe onwaar fulks was^

blijkt ten vollen uyt Nazianzenus brief (i) aan Gregorim van Nyjf^'
over die ftofte gefchrevenj te meer, alfo hy door fijn voorforg en t^'

fchen-fpraak fo veel uytwerktej dat de Biffchoppen van die Provincie

t'famen quamen , en fijn goeden vriend Eulalim rot Bifix:hop van N^'
zianzen verkoren wierd : felfs als'er wierd tegen-geworpen , dat het te-

gen de Kerken-order ftreed iemand tot Bifichop aldaar te kiefen ^ fo laf*^

Razianzenus leefde, gaf hy tot berigt, dat hy buyten tcgen-fpreeken

Biflfchop gemaakt was van Safima, maar nooit van Nazianzen^ alfo^Y

fig daar enkelijk uyt eerbied voor fijnen ouden vader; en op het ^^^^

aanhouden van de Gemeynte eenigen tijd opgehouden , en fijns vadert

dienft waargenomen had.

Een nieuW 11. Slaan wy onfe oogen een weynig te rug op \ geen te Conftanti'

worïbe- "^P^^^" laatft verhandeld wierd, wy fullen bevinden , dat, niet-tegen-

fchrevcn" Itaande alle de moeyte des Keyfers om de wonden der Kerken te hel-

len, de breuke nog al bleef, ja grooter wierd dan te voren. Egterna»^
hy

co Naz.iaf7z..Eptfi.')yp.'Bi^. rid.Epifl.6S.p.SiS^229, EpiJ}.2^.p.S^i.

'A.^ 1 0..' ... /..O... AT._ j'Etg ivoi S^jc^im x'^'f^^ oiyufóf/^ec. Naz. de div. vit.^ener. Carf*-

r -- {e) Epift. 76. p. 830. (ƒ) Greg. Presh. tbid.p. 32. (?) N'i^'
fuis C^rm. i. cr Ept}. izz.p.^oc). {h) Naz. Epili. ^z. p. So:;.CrEpifi.<i^.p'^^^'
(f) Ttd. Epifi.zz'^.p.^iz.

.p.%z.
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sV<X .fu^''^
"og eens te ondernemen , en tot dien eynde een ander DcPa«yci

part/llerLfr'P'" ' '^^ d'een cn d'ander '7ydTiy liet bclchriiven , en NeFtnrint l-iff mf h. •
godsJienft

daarWchil ovei wa , op te fel en
,^

•nogclyk verhandeld, 'en het GeloofVaTdcKlk m^rtrjI'^ö^mxng v^ftgefteld moge worden, ja, om de gcmoedlrafd^r ver ch5de partyen te beter tot bedaren te brencen, poo-^de hv rJr!i j
gmftY'jfen. met vr,endelijkebejegenfnge;rtd;L
lening hunner godsdienft over te halen. De rcc.tllnnifJ'R?,^?

,

waren over defe%ryheyt, den Ketters vergund /^ rvfyntoïfS'd"met wete«de hoe verre fy by den goeden iteyfcr fouden k^o,^L„" „iSi'ren
:
weshalven Amfhdochms

, Biffchop van Iconien , naar den Vc r

&h"v^^'/" -n alle'de andere ve;5 t"Sï^-^manfche Vergadermgen geftoord, en hen de ftad ontfegd molt vvc^"den, ditverfoekafgenagen zijnde, bedagt de goede Bifl-chop e?^S'
fiaal ten'nr 2^7°^ qnam^en tw e' ,

maXe geen of wevnt
^^\^''^^", behoorlijke eer'bewc^fen hebbende. «Stm

even te vl^ ^ '^^^ van den jongen Vorft^,Wi//.r, &,cnTheo. f^l^'y<^

ferrdie dat ten eT '^i"
R-J^sg-noot had aangenomen. De Key- 1^^'

te zijn! gebood hem"^^^^^^^ - ™eende van ^^^M„,vergeetea
^.1)11, geoood hem aan fijn foon de gewoone eerbip<1irrh^„r 1

fen
j waar op de BilTchop antwoordde. Dat hetTen^w/ .

ren. De Keyfer dat hoorende ftoof o^ , en fevdf of vT
2'™

'"r'"foon aangedaan, aan te f.en als aan hemfelven gedaan GTfiH^
„ S,re

, %de de Biffchop daar on dar ^^aTuT ' " ^ "'^'>

«baar zijn^afn hunnen SahfrnaW '
'^^^ <^o°r «n hoogften ondank,

merkte de Keyfe~ ^™fw,f"^^
jeldoender. Aanftond.

fing te verwagten, het vcrfoek vin t '
^" «^""d fonder verder toepaf-

derwijlen qual, d; sTnod . om :L?ooS'"^^^^^^^
delen, in Junks des jaarrCCCLXX vtrr ^1

«"J»^^^^ ^erhan- «rga^erd.

wierd v<in
,>^^^ ^'-«-LAAXllI tiamen: maar de Kevfer

de laten h.. r ^"^'P"' ^y de faken opcntl.jk wil-

papieren on fi.! x uu
8'^^"

' ^"^'^ gefchiedde. Hy alle de K*"
en Ud Godtnft., - ^ '^^^ (geheym-vertrek),W
de waarW,

'^''j'^ °™ "j." byftand en beftiering in fiet nafpooren van
'^^^tfinm.

dc a^der ^^do. ken^n'^'n "j^ ''^ B^'Ü^-niffen van de een en^
ke Tlee're vfn 7 '"f ^°f\^'^ '^'"S «J" ^=2=1 die, wel-

« in ftukken fnTr't"''
' '''y^ fchcurcnde alle de ande-

vertrekLn mó/ft n "PS^X^-^d^^'-ven met fchaamrc en droefheyt

uytfpraak
^^'''^^ beveftigde weynige dagen daar na fijn ^ .

,

Kect^ers en bvfn"/^'^'''"^ ''^''P' "'^'^'iO «gen allerley S''
cn een^e onH^

E«nomianen, Ananen, Macedonianen, fchcv„ga,

fware ftfif u" '

Z'^'"' """^ genoemd, waar in hy hen, onder '"'"S"^""

of CD her 1,„T "]
°P™baar of in 't heymclljk. 't zy in de ftad

tv ain A n
• vergaderingen tc houden, of een Biffchop van hun par-

m Ar J^"- defe Wetten wierden flap en flauw uytgevoerd^u. Nazmnzenus ondertuflchen , al wilde hy niet in dele of eenigë

(0 C>d ThtIA°-l'
c. iz.p. 718. Theollil,. j.c. ,5.».2,S.

"•'*"«.'>*. 16. /<f. 5.%. II.C?- II.
J

'
/"



4,^0 H -E T L E V E N V A N VIL Afdeel:

Naziaozc andere Synodale Vergaderingen tegenwoordig zijn, liet fig aan defTelft

^^^fcimjft gelukkige uytflag, en den vreede der Kerke niet weynig gelegen zipj

weTftand gelijk uyt twee brieven, by die gelegentheyt van hem gclchreven, blijkt,

der Kerke. <jaar van de eene was aan den Stadhouder To/ihumianus (nï) , dien de

Keyfer de twee even gemelde Wetten ook toegelbnden had , en de an-

dere aan Saturnimis ^ defelve, die naar alle waarfchijnlijkheyt in dat jaar

Burgermeefter was(n)3 hen verfekerende , dat hy fig wel de genieenc

faak onttrokken had, dog niet om dat hy, gelijk fommige meenden,
fuiken aanfienlijken plaats was quijt geraakt j dat hy egter het gemeenc

belang van de Religie niet verwaarloofen konde ; dat fijn eenfaam le-

ven meer een faak van fijn vrye keur dan van noodfakelijkheyt was , cn

dat hetfelve hem de aangenaamfte en gelukkigfte ftaat was, waar inhy

geen minder vermaak fchepte , als die , welke door een langduurigei^

ftorm op zee gcflingerd , in een veylige en gerufte haven heeft : ui-^s

SijnoefFc- van alle forg en moeyte van buyten ontlalt, gaf hy fig over tot een-

^'^"l'^i^j^jj,
faamheyt, overdenkingen, en de oefTening van eennauw-gefet engods-

eeniaam Ie- dienftig leven. Hy vermaakte fig by fijne overfchietende uuren met de
yc°- digt-konft ontrent Goddelijke voorwerpen , en de voorvallen van fïjfl

voorig leven, die hy begreep in verffen , die jambici genoemd wor-

den (ö) , waar uyt wy een groot gedeelte onfer Hiftorie ontleend heb-
Sijn fwak. ben. Op defe wijfe befteedde hy het overige van fijn leven, tot dat de

ficktcn?
dood, die hy lang te gemoet gefien had, fulks afbrak. Sijne menig-
vuldige fwakheden ( want hoewel hy van natuure een gefondc geflelt-

hcyt had , egter had fijn fterk ftudeeren , en feer ftreng vaften , fijn ge-

fondheyt grootelijks verfwakt, en hem veele fiekten , daar hy t^elkens,

byfonder m fijne brieven, over klaagd, veroorfaakt) fijne fwakheden»
feg ik, hielden een geduurig gevoelen van fijn fterflijkheyt in hem le-

sijn Tefta- vendig , fo dat hy elke fiekte aanmerkte als een bode van de dood. Hy
had al eenigc jaren te vooren fijn Teftament of uyterfte wil gemaakt,
welkers affchrift, uytgefchreven

, gelijk het Opfchrift meld, uyt het

oorfpronkelijke , dat met fijn en der getuygen eygen hand onderte-
kend was , alsnog voor handen is. Dat hetfelve onvervalfcht is , is

niet aan, te twijfelen j 't geen'er tegen ingebragt word, is beufelagtig en

van geen belang , felfs willen de nauwkeurigfte fifters van de fchriften

der Vaderen (/J daar over niet twiften > en daarom fullcn wy hetfelve

hier inlafTen , als een gedenk-teken van oude godvrugtighey t , en blij^^

van defes vroomen Mans nederigheyt en mildadigheyt. Het luyd dan

als volgd :

Als de voortreftelijkfte Flavius Eucherius, en Flavius
EuAGRius Burgermeefters waren, daags voor den eer-

ften January (of op den laatften December),

lATGregorius , Biffchop van de regtfinnige Kerk te Conftantinopclen j

-» heb by myn leven en met goed overleg
, :^ynde volkomen by m^n ken-

nis , en gefond van oordeel, dit mm Teftament en laatfte wil gemaakte
welke ik wil en gebiede dat by aUe Hoven en in alle gelegentbeden 'v4
en bondig %y: want ik heb nu myn meening verklaard

, en alle mf^^
goederen overgegeven aan de regtftnnige Kerk te Nazianzen, totond^^"
houd van de armen van die Kerk, waar toe ik, volgens defe or'df^^

drie Voogden van die armenftelle , Marcellus , T>iaken en Monnik ,
^}^'

gorius

,

[m) £p^/?.7i. ƒ7.828. («) Epifl.jz.ibid, {0) Grea.Presb.p.T,!. ( p) Rivet. Crit-S*-



daarom -vry-gekten heb, erfgenral JZ '^ "
' dkn Ik

rende e» onroerende, n^^ar£.^^^2ZTereerfTJi"' ^'''''r»'

,

mts dat h aUe mijne goederen, roerende en o»r^^^^^gjve aan de HejüJ rel/nn^ge 'kJZZ 1^:^:^'''„^f'^'aerd, als t geen tk m dit mün Teliament met <,lfZ .f '
T''^' "ytgefon-

t^d aa,teenige weynigen gem!akt hTZaZ dlfal t^ ''^'' ^"^^^«
bewaard worde voor gemelde Kerk alTl. 7 v

f"jrige ten vollen
^ree/e voor „ogen heeft, e, wm dafï j;/''''^^ dieGods
van de armen dier Kerke èeJereLi r uf "'Vf&oederen ten dienfe
heb, op dat defelveZr7afZ2ff'''^'' '''T''f^'"-'^^gemai%
finder bedrog bewaard werden

-"""^ &""''d' Kerk i„ V leheefen
jJe Slaven^ die ik nfAnr^^

^P''ders, zaliger oldaitZf^^'''^^^^^^ "fvolgens laftvanmü.
derjoornis en iS^r^f^^-'^T"?'^'^'^^^' fiolen alsnog, fl.
^ Voorts wil ik, 2SriusT<^'^f^' '»-^hme:^gengoedÊeJiien.

^'^'^^^^de Monnik b^T^^Zrtm^^^^^^
'^^d-gOedte ^.i.n^J'^ ^elk aZ"o„7Sep?fk Zn ^^^^^'^^--i»te van Regmi nalatenfthap. x^aniajidfdf^ZtZ '

"^f.
&edeel.

'k, daar^^ynde, -^^éW^Swl 1 die
over hen aanbevoolen heb; ik wil dlfl^l'rr? ' ? ''''égtdaar
fihapfy en eygendom ongemoeydgeniiltt^'^^^^^dermyn wtl, dat QKeotim df'T^ZtJ .P^^r-en-boven ü byfin-
vrouwelijk gediend hee^ vcJeSenSo"V'1 ^^^^^ erfgenaam, die liyfi

..w''" ''''^eerdigljonL Eli^^^^
geordonneerd een Jaarlijks inkZ^ j^"""' >»y»e vriendin , iL ikyt te keeren, wik &rZl:.frT f '"'""''^'^ t«
den, finder eenig uytjlel en b;horm.fJ°"""'rt -^or.
daar ik tot nog toe niets ontreTl^^ ^"^'^f'^"'^''''d'''betaaU. En
«jet wijt n^aaf fy rJl TaZb,'""l ""T^ ^aftgejleld

, alffik
df ^aarfyverkiefnral tiS'" « '>"J'' w l,

f .
dat h/ar diend en daa^'/ l huys beforgdwor-
welk fy tot ha:r ±Z£ral\7:j:rf^^^^^& leefd. mits dat het na h?n/f/ '^/'?/''' ^"^eftoornis , fi la„a

f^fyfil hebben Ze navZen''i '1 1 T^^^'^'^-- 'ki^'looï
bhjvenfi langfy J^rTdie-^ V'^^r^^'^''^"' '^''bhaarfuU

fj'vry te rnakelmallanderfÉ^^^^^ falveric
toekomen. ' """"^^ J""'" defelve

. na haar dood, de Kerk

i^'^'^^'^e^'^iuZThem^^^^^ M ik vryge-

^^' ^^^^^^^ -

^'b^ldigd wórde 'rif
''^ ""'^^ "'"'""'d' ^igtiq) Alypiana

i^^kSatfiJettTi'''*'^''^''^''^'^'" ^"""^^ Wl
n-ts

ib7o„„7:t7:t::Zi7/r'''i'^T t''"^' '^^-'^
" ''"^"te», alfi ik reeds alles aan den armen eete

ven
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Ven heh, of liever daar in voldaan heb de begeerte van mijne zalige

Oudersl die my fulks hebben voorgefchreven, welker oogmerk niet t

voldoen, niet behoorlijk nog veylig is. Al het geen van mijn

Cefarius kleer-kaft overgebleven is, 't zy Jijde oflinnen, '^/^^^^f
' -^^

<Paerde-dekfels en vercierfèls , wil ik, dat aan mijnegemelde Higts Kin-

deren gegeven worden , en dat nogfy, nog haar/iiprs Jaarom ,
nogom

eenige andere reden ,
mijn erfgenaam ofde Kerk, eenige moeyteJaLaan-

(Vat aangaat mm Swager (ó y«ji.ÊpoVO Melctius,
^f^J^^lf^'

dat hy de hofftede te Apenzinlumi die ^vn^h^mms gehad heep, ton-

regt befit; waar over ik reeds meermaals aan Euphcmim ge/chreven^

en hem, indien hy defelve niet weder ey^rend, van onagtjaamheyt en

bkohertigheyt befchuldigd heb. En ik betuyge mits defn voor ai^^

Overheden en andere, Euphemius grooteltjks verongelijkt ts,

dat die hofftede hem behoord weder gegeven te worden.

Ik wil dat de hofftede te Canotala, volgens koop, overgeleverd bttjve

aan münfoon, den feer eerweerdtgen BifchoJ? Am^hilochms: wantrnj

blijkt uyt mijne fapieren-, en is een iegelijk bekend, dat het verdrag'VOt'

daan is , en dat ik het geld ontfangen , en hem voor lang desfelfs eyge^'

dom en het regt van bejitting overgegeven heb. ... jv

Wat aangaat Euagrius den Diaken 3 die met my in mijne menigvulai-

ge moeyten en lijden geweeji is , en in fo veeIe gelegentheden my ^^^J^^f

van fijn vriendfchap getoond heeft ^ ik danke hem 'üan herten voor

en de menfchen , en God geve hem daar voorgrooterfaken tot eenbeloomf^

in fjnen fchoot : maar op dat ik hem een Èleyn bewijs van mijne ^P^^
en liefde tot hem nalate , fo is mijn wil y dat hem gegeven worde een

winter'kleed een rok , twee mantels , en dertig ftukken goud. Itenij

ik geve aan onfen waerden broeder en mede-Diaken
.

dik winter-kleed, twee rokken na onfes lands wjfe, en twintig ftukken

gouds na de waardye van ons land Item , Elaphius den A^-^'^f/'^^^^'

een goed man , en die , terwijl hy in mijnen dienfi WJas , Jeer naarjtig

gedienftig geweeft is , ik make hem een winter-kleed y twee rokken, tiSJ

mantels, een enkel ongevoederd kleed, en twintig ftukken goud naar

waardye van ons land.
, r> , , t j ^loof

"Dit mijn Teftament wil ik dat vaft en bondigfalgehouden worden^^

alle Hoven en Regtbanken-, of indien het niet gaan kan voor een Jej

ment, dat het egter plaats hebbe als mijn laatfte wil, of making-

wie hetfelve falpoogen te vernietigen , fal daar rekenfchap van

in den dag des oordeels, en fijn loon ontfangen.
-vrre-

in den Naam des Vaders , en des Soons , en des H. Geeftes heb -

gorius ,
Biflchop van de regtfinnige Kerk te Conftantinopelen ,

dele n»^J

^

ne wil en Teftament overlien , en alles goed-gekeurd hebbende j

mijn eygen hand ondertekend , en wil en bevecle dat hetfelve ^

volle kragt worde nagekomen.
^

ik Jmphilochius , Biflchop van de regtfinnige Kerk tc Tconien

,

tegenwoordig geweeft j als de feer eerweerdige Biflfchop GregoriH'^

boven-gefchreven Teftament maakte^ en heb hetfelve , des van

verfogt^ met eygen hand ondertekend.

Ik Optimus, BilTchop van de regtfinnige (algemeene) Kerlc f^^
tiochien in Pifidien ben tegenwoordig geweeft, als de feer ^^\ uct-

dige Bifl'chop Gregorius het boven-ftaandc Teftament maakte , en nCL)^^

fclve, daar toe van hem verfogt , met mijn eygen hand onderteken
•

Ik Theodoftus, Biflchop van de regtfinnige Kerk tc Ida, was er l^)^^



VIU,„„c. DEN H, GR.EGORIUS v„ N„,„z„ «,

Ik Cledonius
, Ouderlin p; van de regtfinniVe Kerk te Trr^n

Ik >W, Leefer Schryvcf van Ie SeytfeL^te Mzianzcn, heb uytgefchreven en uytgegeven het affrh fi- ^^T,
^

w.l en het Teftament van Gr.^.riL^ Tn Heyi
'
nt ^^,1^" t '^^^''S"

de Znfa nïfhoo'fföf^-^^ toenmalige fiekte. MaTd^t^'^'
hebben wy r4ds i„e?nS£'"Pw ^-«-.^«gefteld

ten in hetfelve eemeld ^fl?,n
/f^^-^h^ydene van de giften en lega-

^ygen vadetland^ë:5ptdodL^^l^^^^^^ |-°o"tens van |„
^^en en fijne goederen celeeen waren i i^"^^^'^^'"^^" woon-
wel te ve/ftaal, fo-0?»^ gin^^^^^^^^^^^^^

niet

weynig tot de geloofweerdishevt van rif vpr^^ fth j r^'ï.helpt niet

dat hf eldets !o menigmaal vJ, W. ^^'^^^''^''eyt defes Teftaments,

men gewag maakt X hér ll "^^^g^^f" goederen aan de ar-

agt jaL, In ftierf intn eylrvtderird l^^'^Tv'gen huvs te Arian/nm
^*°«tland, en waarfchijnlijk in fijnev-°«si«Me

breekt, wil , dat hv seftorven f„ ? Kerkelijke Schrijvers af-
het jaarCCCLXxLl. wannL^r hT

''^^

fegd, een feer hooPen ouderdom h l i-''' '^T^'""'"-'
de OuderlingSijn ouder.

ten waar zijn, indTe^hv „
"

'u^'^^^'^'^V^^'''^
jaren oud Jas! én'So/v^n",^ iJ^^^^Zê^^ClT d' Z'T^tiende van de rpw^rin,, a V r 't, zijnde het der-

een te brengen sTet '
Keylers maar hoe dat over-

^GCUwf^At^Lf A '^S'^ hy in het jaar

dat fchijnt uvt die Hn ^"f"'
dertigjaren oud was) weetikniet, maar

van^fij^dóodïelf'l^^^
njd-aanwijfing, diedeH.^.-

^ijnde, geftorvënis
' ''^ vijf-cn-feftig jaren oud

fT^'f ^ S=''ik ^i'^'^o», bygenaamdt'y,b=c.

foetTn k'ir^' ons befchrijft, vaneen middelbare lencrc; van ^^'"8™

naam^ên iTefl il^T'^^^r -T^ geüjk vfn een a"anje"£r

gtoeyd wis d„5/' tsr'fij" --«gf^toog, daar een vlak op gt
fwart wa? H

hy had een korten baard, die dik en boven-aan

was fo wit als mTT\ ^ '^et hair dat hy had

,

dood r 1
^'J" '"'^''''^"'^^ na het leven gedaan, wierd nafijnSi)nbeel«.

en crAiii; r "i^*^ '^^"'S^ ^«"wen daar na} opgeregt in de kerk,

j"kr|?deS f de grootft^eerêedlheyt geëerd wi:rreeg de naam van wonderen te doen , en byfonder , dat (s) Conflm-

(") Inter Ta- [-^''J tinus

,

f. 4„7.
l^'^i^"^ prefix. W C,dr,n. compcnd. in vit. Mich.BM.

X.

van
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Watdaar tinus , de foon van den Keyfer Leo den Armeniër, met ftomheyt gefla-

van tegelo- „en j door hulp van hetfelve fijn fpraak weder kreeg: maar het befte

hier'van is, dat men ons thans met behoefd te feggen, wat van dierge-

lijke verhalen, in de middelfte en latere eeuwen van de Kerk opgefteld,

te gelooven zy , en wat konften na het tweede Concilie van Nicea, om

de leere van den Beelden-dienft teftevigen, gebruykt zijn ; felfs fegd

Cedremis niet ( wat-'cr Baronius \t\ ook van voorgeeft), dat Conjian-

tinus het beeld aanbad , maar dat hy God bad en den H, Gregortus

,

Sijn god- wiens beeld in die plaats was : maar wat hy na fijn dood gedaan hceit

-•'gt'g 'c-^f niet daar latende, het is feker, dat hy groote faken gedaan heeft ter-

wijl hy leefde. Sijn fiel was al vroeg belet met een hoogagting van de

Religie
i
de faden van godvrugtigheyt , welke fijn moeder tijdelijk m

hem faayde, wieffen^ en bragten bcquame vrugten voort, en fijn ge-

heelc levens-loop was niet anders dan een voltrekking van de plegtelij-

«verder ke belofte fijns moeders , waar door fy hem, eer hy gebooren was, ge-

gedrag in
j^ggj ^1 QQ^^e had overgegeven. Niets was fo moeijelijk, dathyom

ïalicn?°'" Gods wil niet blymoedig kondc verdragen j en niets fo dierbaar en voor-

deelicr , of hy kond'er om die felve reden affcheyden. Hy had wel

goederen en rijkdommen , welfland en geleerdheyt
, dingen die hem in

het oog van de wereld een grooten naam konden geven , en boven an-

dere doen uytmunten, maar hy betuygde (z;) het grootfte voordeel ?

hy daar uyt trok, te zijn, dat hy iets had, dat hy konde verfmaden^

en waar door hy konde toonen , Qhrïjius duyfendmaal meer te agten als

alle die : nooit was iemand minder flaaf aan de wereld (x) , welker b^'

dreygingen hy fo wel veragtte, als hy defTelfs aanlokfelen ontweek?

nooit hield iemand fo wel de juyfte middelmaat ontrent de nauw-gefe^'

heyt en fpaarfaamheyt , de felfs-verloochening en dooding fijnesvleefches

als hy. Hy was t'eenemaal afkeerig van vleyery en flaaffche gunft-foe-

king (y) , wilde liever voor een bocrfch menfch , dan voor een Hove-

ling befchreven worden j verfchoonde niemand , en beftrafte felf fijne

befte vrienden , wanneer fe fig ergens in vergreepen : en daarom , wan-

neer fommige derfelven voor hunnen ongemcenen yver , in hem tot den

BifTchops ftoel te Conftantinopelen te bevorderen ', verwagtten vanhern

bedankt te worden , bejegende hy hen over die onvriendelijke vrien^-

fchap fo hard, dat fy naderhand hem verlieten, en lijne vyanden wiei*-

den. Sijn mildadigheyt was onbepaald, en het bekommerde hcmniej»

hoe nauw hy fig moeft behelpen , als hy maar konde toldocn de nood-

druft der armen", die hy rijkelijk vcrforgde fo lang hy leefde, enby ^ÏJ"

dood veel goeds naliet. Hy had fijne vyanden lief ( welker getal we-

gens fijn yver en vrymoedigheyt niet kleyn was) en 'bejegende defel^^

vriendelijk en beleefd ; ja het viel hem ligter een aangedaan ongelijk

vergeven , als andere fulks hem aan te doen. Hy beneerftigde fig
g^'

Sijafugt weldig om den vreede der Kerke (^), en eendragt der Chriïftenen ^

Kerkï'vrV hy alom , waar hy quam, na fijn vermogen en met den grootften drang

van redenen poogde voort te fettcn, en ftelde fijnen roem daar in?

fijn {a) Kerk te iSIazianzen door verdeeldheden en partyfchappen nie

gefchcurd was, gelijk dan ook defclve meermaals A^ö^r/j?j->^? genoen^

^

wierd, om dat het faad van vreede en godvrugtigheyt by haar was ^e

vendig gebleven „ en fy alleen de algemeene vloed van oneenigheY^.

twift, die de Chriften wereld had overftroomd, ontkomen was. ^'^^

w^a^

CO AA ann. 389. (v) Orat. i.f.y^. (x) Fid. Orat. zy.p.^CZ. Cr- Carm.de rehyj^

p.7,1. (;) Orat.i7.p.^6<;.0-EpiJ}.l9i-p.^^9. (z,) Orat. iJ^.p.z i^s (a) .

11. i^^.CrOr^tt. x^.p.z^j.
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de r
'"^'^'^anderen ftieten, om welke te vereenitren hvbetuw-

dnnJ J " Macedonianen aanmerkte kondp hvdoor een ongemeenen yver vervoerd, wel ^AA.« rl) J««

*

W en betuygde fijn bereydvvilligheyt omhTfSnis te ondergaan, indien maardefelvehetgeloo/vVnrmede w^^^^

ten vereemgd worden. Wanneer hy in de verfchnien v?nge en twift.gierige eeuw was ingewikkeld Tgeliik hv 2 ^''"^'S!-

gmg hy met!lle Ldenkelijke hJJrZttJ&Xh^TZ t''^

.nborT"
/J"^. partyenCO niet min doJr fijn (LL e^ZSSi^"n

nen Hv ^/t '"^«^ en de kragt van fle réde

in plaats van bewiifen en redenen ntic ^ g^'^oof van veele, die.

woSrden uytbraaken en onder H . r ^'"T
l^'*«""g<=" en fcheld-

verbergen
; even een l^fZ q"ade faak poogen te

fpinnelop)! H-eTn
'
v!^ -^T"»^/"' -

de vifch Sepia fzee-
den. een meenictrvfn r

'J"''''''"'^°°'''^"V'''"=h«sgevangerit^^

om fwatt

ken dat hy voorde fake van CbriJfusUrU, doordTe„ hv^er^
^ydeed blij-

moedig en yreedfaam was, dat hy het ^!^7w
°

drageH konde, ft pteliik navofede- eor^r tfo i
•

'^'^'^ {""^f^en ver-

den dat hv nn fn rl.!, !
\?'g?e- ,^8'» kan ooknietgeloochend wor-

den drif van f.rcieSi^i""'*'''^'''; .M-^-^-doorftrijkt, loor

fpoorise vererootinZ L de Rchg.g, wel vervoerd wierd tot uyt-

eW£rnCSni.rf'''t "^'f
^orft, na fijn dood,ïo

len nietite o3„Sne^^^^^
afgeperft: maar Tt was efn onpe^^'^'''"^,^'»"^^'^^

hem foude hebben
hy foude, indien hy7e auad.l i"

B^^^L «ok twijfele ik niet, of

haaftigen vervoerin/hfd vnn
g^^i'lg^"/'»" f">ken onbedagtfamen en

felve te herderen ^1 h r
"7'

^''^T
^° ^^'"^ ^^^"^^ ^^J" '

o™ de-

2y?% 1 Sot'de vS^^^^^^ '""r^^
toegegeven. Het zy hoe het e„y„.

wLr vl , i ^'^^^'^^ ''^^"^^ ^J" yver voor de waarheytnietC*/) *

nKer en "^^^^^^ voorrfand van de regtfin!
'

E oorhtT.V ^ T^'^'^ ^"
fchroomde hy voor de boosheyt , menilte of

de ftrenfcn' r'^"u"t'"^-'i'"i."''""^"''edreygin^n, maar ook

ver nonf
onthalen, dog hy wees het eeh en 'tandcraf, en

tot het £rl r gewenfchthad
, datl jot het laatfte mimmt fijnes levens de vrymoedigheyt mogt hebben, om

te i «"'^^ X^defs l Kerie als een ko"

fiXhlvt^fi^^
toevertrouw en nagelaten hadden , met alle on-

dernlLT ^f"- ='1'* die hem beft ken-

«« {rJli '*y'*' tefeggen) ...s®- 4„é.p M„-, ^^„%.xp,.?,

en Za ^''PfihaUamer, en de mmdvan Chrtftus,
veraiende met regt de uytbeelding^ die'er R«ffims(M,) van geeft,

br,;.
y "1 onvergelijkelijk was, en door fijn geleerdheyt en leven

Cd^
^"d«e uytmumte> dat hy het grootfte ligt van de Kerk was, en»eerde gehjk hy leefde . en leefde aeli!k hv leerde.

\e,.A , ,
"ï^unttCi aat ny het erootlte ligt

'

»eerde gehjk hy leefde, en leefde gelijk hy leerde.

flii 2]
f. 52.;». 518. (d) Ortt.i.p.^^.

(,1) Prolog, in Ofer. N4z..p. 7 yS.

(i) Or.,, fl" ^ ] VI De-

^"Jil.EfiJt.i^r.f.lSj.
(£> erolog.inOper.mz..ly-fi. ^ ^
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Sijnena- VI. Óefe treffelijke en goddelijke hoedanigheden en gaven ,
waren in

tuuriijkc vergefelfchapt met de natuurlijke bequaambeden van een verheven

verftand, Ichrandere bevatting, befcheyden oordeel, en gemakkelijk^

veerdige uytfpraak, welk alles door fo grooten voorraad van wcrclalij-

ke geleerdheyt, als hem de Oofterfche fchoolen, die van Alcxandrien

en Athenen, konden verfchaffen, aangefet en opgevijfdd was :
want op

Sijnroetn die hooge fchoolen zijnde, groeyde'lljn naam en agting fodanig aan

,

opdcHoo-
jjjf hy de eer wierd van die vermaarde leer-plaatSj dat elk een, h^^Sf'

fctt, heele land door, van hem wifttefpreeken , en dat hem in dat oog van de

wereld de Hoog-lceraars ftoel opgedrongen wierd: en naderhand, wannee^

hy figfelven tot de Godgeleerdheyt begaf, en rr,v yKarlotv h to?? ï'lw^^v

Mu<roi,vhiyoic^ -rok @iUi, i^^^yiv^^u^ > gelijk hy het felfs uytdtukt (/^) ^
^J^f^l

die te vooren in menfchelïjke redeneertngen en wetenfihappen ondcrt^'

en daar na, feji n^as , met Goddelijke uvetenfchap engeleerdheyt vercierde ,
bereyK e

^ fodanigen nettigheyt en volkomentheyt, dat fijn gevoelen en oordeel

Kgtfinnig- genoegfaam voor de (landaarden regelmate van de regtfmnigheytgehoi-

den w'ierd: want hy was liet alleen (/), wiens Geloofde anders-geiinoe

felfs niet konden betwiften ; te meer ^ om dat hy by God en menfchen

en diepe de eer had, dat al die fig ondernam fijn leer tegen te fprckcn ,
evcndaar-

k^ïheyt.
^^^^ Ketter gehouden wierd , en van hem in Geloofs-ftukken

verfchillen, een klaar bewijs van onregtfinnigheyt en ongefondheyt in h^

Geloof was. So gepaft en v/el-gewikt was fijn oordeel in dcgewig^^?'

fte voorvallen, fo verheven waren fijne befpiegelingen in de geheyt»!'^

Geloofs-ftukken , fo net was hy in het vonniffen over dc nauwfte ver-

Ichil-ftukken , fo veerdig en ter fnee fijn aanhalen van de Hey lige Schrti-

tuur, fo welfprekend en wei-gepaft fijne predikatiën , dat hy daar toe

byfonder gebooren fcheen , en daarom door een eenparige goedkeuring^

Waarom den naatïi'krecg van o ©ïoaJ;.^, de Godgeleerde {k) > een benaming, die

^2LT' niemand buyten hem, als den H. Kuangelift Johannes totdefendag

heytde toc gegeven is. In alle fijne redeneeringen ftraald doorgaans een fonder-

God^j^er-
i'ngg Godsvrugt uyt, fo dat men niet wel kan feggen , of Wf'

noemd wclfpreekendhcyt , dan of fijne godvrugtigheyt meer te verwonderen i^^

wierd. \^ den omtrek fijner ftellingen doet fig een wondere kragt en doordring

gendheyt opj fo dat fe kort en bondig zijnde, in weynige woorden eei^

Hoedanig groot decl van fijn weergaloofe bevatting behelfen , en egter doet ^^^i

ianSij- knoptheyt fijner ftellingen geen nadeel aan de ftoffe die hy verhandeW>

ven en ver- ook maakt dc hoogheyt en verheventheyt van fijn onderwerp, fijne reo^^

wTsf'*^"
neeringen niet duyfter nog onverftandelijk: Wat onderwerp hy tevei*^

handelen voor-nam , of tot overtuyging , of tot lof-fpraak , of ^^^.^^^^

ander oogmerk, hy deed het fo als de faak vereyfchte, en fakte

of nooit beneden de gev/oone deftigheyt en verheventheyt fijner te
'

neeringen. Dit is de reden, waarom fijne Verhandelingen met die i^*^^'

tigheyt, die met het oorfprongkelijke over-een komt, niet konnen ^e

tolkt worden fo dat Erafmus , aan wien de Wefterfche Kerken

,

fijn verbeteren en over-fetten van de Oud-vaders, fo merkelijk ^^^^-u^^

zijn, bekende (/^ van het vertalen van Nazianzem/s te zijn afg^^f^^^^

om dat fijn fchrijf-wijs beknopt en bondig, fijn verhandelde ftoffe 1^

(^) Orat. 17. p. ^66. (i) Rujin.uhi fupr*. (kj r^ijycp.V 3 tSto' (pxffiv
^aj^

€Q-oit, ^QiüXÓycv «uTcv i^oiifirug TT^OffWziffvi? juoi/ov <è r -Ki^m kKKhrcïctg y fAtrd

/S^ovtk)?, ^- TT^wTov &£oAoVov, yjji ivdfyiAi^^v 4)vju;. Philoth. Patr. Cotiflant. ^'^^'^^j.
-jf]

Patr. Baftl. Greg, Chrj[oft.Bihliot. Patr. Gtm, Ut. Tom. z,p. ^ ^o. (O L;^- ^<^-
'

3^. eoL 144^^.



VILAfdeel. den H.GREGORIUS van Nazianzen. 437cn verheven is, en fijne fchriften doorgaans met eenige düyftere fin-fpe-
jngen vermengd zijn. In fijn trant en fwier fweemd hy vry wat na {m) Hy volgde

l^''^^onvan Laodicea ( Hoog-leeraar van de reden-konft te Smvrna,en Meefter van den vermaarden Redenaar Ariftides-) en die lang voor
""""

nen beyden geleefd heeft, Ifocrates van i^thenen , dien hy fiafelvenom na te volgen , voornamelijk fchijnt te hebben voorgeftcld Hy w is
mogelijk deeenige, gelijk een geleerd Patriarch

( Opper-kerk-vooc^d

)

i}eett aangemerkt (;/), die dejuyfte eygenfchap van de Griekfche wel-
.
iprekendheyt getroffen heeft. Hy maakte geen werk van 't geen bv hen
te gefogt was, en nogtans niets om het lijf had, en bediende fier enke-
lijk van 't geen by hen fuyver en onvervalfcht^ en egter deftig en klaar
was, en gaf .daar door nieuwe orders en voorfchriften van welfprekend-
heyt, en voerde een beter form en manier van fprekcn in, als de wereld
tot die tijd toe gebruykt had. ThUoftorgms (die ten deele indie tijd PhUoftor
leefde, en met alleen bequaamheyt had om daar van te oordcelen , maar giusoordcdm fijn vonnis over hem, alfo hy geen groot vriend van de Regtfinni^en
was van eenfijdigheyt niet kan verdagt worden) vergelijking makende

T ^rie-manfchap van de geleerde voorftanders van de mede-
welentheyt, Bajilms

, Gregorius en ApoUinarü , die op eenen tijdleef-
aen, geett aan iy;?^;/^;;^^;;,,^. de voorrang 3 »Aj>ol/hmris

, feydhy(o),„het voordeel hebbende van bedreven te zijn in de Hebreeuwfche taal„was bequamer tot het uytleggen der Schriftuur; Bafilha muntte uvJ«m Lof-redenen maar in vergelijking van bcyde moet iV^ri.^.^;^;;,,^
„een beter en treffelijker ftijl worden toegeftaan, alfo hy vloeijenderen
„ ruymer is dan Aj^oUifiaris

, en bondiger en valter ^^Bafilïus. Ik loo^
chen met, dat de ftijl van den H. Bafilius aangenamer en gemakkelii-
ker, onbedwongener en natuurlijker is, maar \ is feker, dat die van
Mazimzenus hoogdravender en mannelijker, kragtiger en bondiger is

.

OOK ichroom ik niet, uyt aanmerking van fijn groote geleerdhevt , def-
tige welfpreekendheyt,fchranderheyt van fiin^erftand, en gewiedl
heyt van t geene hy verhandeld, te feggen,^Dat, gelijk hyi df gl
leerdfte eeuw van de Kerk leefde, fo ook de befte fchool-geleerde van
die eeuw geweeft is. Het is wel waar, dat hy buyten tegenfpreken nu w.tvanen dan wat te veel toegaf aan den fwier van fijn welfpreekendheyt , by- 'ü^aan-

ionder in fijne Lof-redenen , waar in hy fomtijds de vryhcyt nam, om %':t, ^

de dooden aan te fpreekenC/), 't welk de volgende tijden, wanneer de deteoor-
Dygeloovigheyt fchielijk begon door te dringen , aanleyding gegeven
Ji-ett, om de afgeftorvene Heyligen aan te bidden, en hunne gebeden
tot hen te rigten

: maar men moet weten , dat hy fuiken aanfpraak niet
^Is een leer-ftuk invoerde , maar met twijfeling en op het onfeker deed
C ^' jif «',S>,c-,c, indien de afgefcheydene fielen van de dingen hier beneden
eenig gevoelen hebben) , en dat fulks de fwier was van de Redenaars j
^ie fig aan de nauwkeurigheden niet gewoon waren te binden , gelijk fig
dat byfonder opdoet in fijn grooten Meefter //öa-^ré'j' , die meer^daii eens
jw ken cierfpraak

C^) gebruykt, en hier in van iV^;s/^;?2;c';;//j- waarfchijn-
hjk nagevolgd is; immers fo heeft'er fijn Griekfche Uytlegger fclfsvan
geoordeeld (r). Behalven fijn bedreventheyt in de Godgeleerdheyt , sijn Digr-

Wijsgeerte
, en Welfprekens-konft , was hy , feyd Suïdas , k t>;\ -ji-Uy^^ ^""^V"^}^

«^•v èk%i^^ veerdig in de Digt-konft, waar in hy fijn talent tot gemeen'

[lii 3] voor.

(w) HifTon. de Script, Suid. in voc. T?y.yo^, (») Philotk loccit. (o) Hifl.Eccl.Uh.%.
^•ïï-p.^i^. e?- Apud.Suid.invoc.Y^ny. (p) yid.Orat.7,,p.<^o. i^.p.z%%^'^\^.io^

M r^*'^"*^"
^^^* ^^'p' 28c». (^) Vtd. Ifocr. l^fh^£_or, in tmt,p, 18^.



HETLEVENVAN VII.AföeeL

voordeel cn dienft van de Chriftenen wijslijk beftecdde j
geruygen zijn

fijne weergaloofe gedigten van allerhande foort, enover alle nutreengc-

wigtige ftofFen , die den beften onder de Heydenen tot verwondering

ftrekten, en van hen met nijdige oogen aangefien wierden j fo dat niet

t'onrcgt van hem gefegd wierd, Dat, fo hy al in fijne andere Schriften

niet had uytgemunt , egter fijne gedigten , die van de Oude fo merke-

lijk te boven gaande, hem voor een groot en ongemeen Manfoudenheb-

SijneBoe- ben uytgcroepen. Sijne Werken fijn t'allen tijden hoog geagt, en van

ken hoog alle Mannen van verftand en oordeel geroemd , gepreefen , en onnavol-
g««gf-

gelijk geoordeeld
j byfonder wierden fijne Predikatiën en Reden-voerin-

gen van Godsgeleerde ftof , feyd Thiloftorgius (j) , gehouden voor ne-

£lar ^Viambrofia^ (goden fpijs en drank) en, naar de heyligetaal, voor

Waarom Manna en brood der Engelen. Het komt niet weynig vreemd voor ,
dat

ïln^Na-'"^
de groote en geleerde Thotius , dien niets , dat tot den omtrek van ge-

aianzenus woonc geleerdheyt behoord, onbekend was, niets uyt de Schriften van

hMid
eerweerdigen Vader foude hebben aangetekend j daar van ik oor-

word. deele geen andere reden kan gegeven worden , dan dat hy fulks m
't een of 't ander gedeelte van fijn Werk , dat verlooren is , gedaan heeft >

of ten minften in die byfonderc reden-wifleling , waar in fijn broeder,
en

fommige uytgekipte vrienden ^ gewoon waren beknoptelijk den inhoud

der Boeken, die hy gelefen had, te verhalen (gelijk hy in fijn briefa^n

fijn broeder Tarafius\t\ te kennen geeft )i te meer, om dat fijn Boek»

dat onder den naam van Bibliotheca (Boek-zaal) nog voor handen is>

niet anders is als een verhaal van Schrijvers , die hy in die gemelde re-

den-wifleling ten tijde, als Tarajius daar niet was tegenwoordig g^'

weeft, had opgehaald. Twee merkelijke voordeelen heeft Nazian^^'
nus gehad boven de meefte der Oud-vaders : heteerftej Dat weynig^

Boeken op fijnen naam zijn uytgegeven, en die weynige fijnen groo-

ten naam niet onweerdig zijn: het tweede j Dat niet veele fijner Boeken

zijn weggeraakt, en dat de meefte, indien niet alle, die hygefchreven

heeft, fo veel ons bekend is, alsnog voor handen zijn: wy fullen der-

halven, voor het laatfte, den Leefer een lijft derfelven voorftellen.

(x) Ilfid.p.^^i. (t) EpiJi.prafix.Bibliotb.col.i,

NaXiian^enus Schriften.

Sijnc Boe-

ken nseefl:

alle over-

gcblcvea.

Egte.

Apologeticus de fuga fua.

Oratio , poftquam faftus eft Presby-

ter.

In Julianum Imper. Invedivx II.

Oratio poft reditum ex fuga.

ad Gregorium Nyflenum.
Apologeticum, cum Safimorum Epi-

fcopus fa£tus eft.

Oratio, cumcura Ecclef. Nazianz.

ei commifla eft.

de fuis fermonibus, & ad Ju-
lianum exsequatorem.

funebris in laudem Csefarii fra-

tris.

funebris in laud. fororis fuae

Gorgoniac.

De pace Orationcs III.

Oratio in plagam Grandinis.

de pauperum amore.

Ad cives Nazianz. gravitimorep^'^'

culfos,&: prxfedlum irafcentein-

Oratio in laudem Cypriani Martyr/^'

funebris in laudem patris i^^-

funebris in laudem Bafiliii^^"

in laudem magni Athanain-

in Machabaeorum laudem-

in lauden Heronis,revera^

ximi Cynici.

in i£gyptiorum advcntnni-

ad Arianos, 6c de feipi"^- .

de moderatione in Difputati^-

nibns fervanda.



VIL Afdeel.DEN H. GREG
Ad eos, qui ipfum Cathedram CP.

alFe^tare, dicebant.
Oratio

, poft reditum in urbem.
de dogmate , èc conftitutione

Epifcoporum.
habita in eleftione Eulalii Doa
renfium Epifcopi.

In illud , am confiimmaj^et Jefus
hos fermonesj &c.

Oratio in prxfentia CL. Epifcopo-

rum habita.

De Theologia Orationes V.
Oratio Panegyrica in Chrifti nativi-

tatem.

Oratio Panegyrica in S. Lumina.
In Sanétum Baptifma.

In Pafcha^ & in tarditatem.
Orat. fecunda in Pafcha.
In novam Dominicam.
In Sandam Pentecoften.
Orat. feu Epiftola ad Neftarium CP.

Epifcopiim.

In laudem Martyrum, & adv. A-
rianos.

Traftatus de fide. Lat.

Ad Clcdonium Presbyterum Orat.

ORIUS VAN Nazianzen.

feu Epiftolx IL Epiftolae alisc

CCXLIL
Teftamentum.
De vita fua carmine Jambico.
Poëmata IXIV. varii argumenti

carmine Heroico.
Alia LXXVIII. varii argumenti, 6c

diverfo metrorum genere.
DeEpifcopis, &dehominuminm^"

titudine Querela. Latine.

Twyfelagtige,

Oratio j feu Epiftola ad Euagrium
monachum de Divinitate.

Significatio in Ezechielem.

Onegte.

Metaphrafis feu Tranflatio inEcclc-'
fiaftem , welk hljjkeljjk van Gre-.
gorius Thaumaturgus gefchreven
IS.

Chriftuspatiens, Tragoedia : waar-
fiJjynl^k gefchreven van Apolli^,

naris, Btfichof van Laodicea,

Eynde van het leven van den H. Gregorius van Nazianzen.

HET



HET LEVEN
VAN DEN

H. CYRILLUS,
BifTchop van Jerufalem.

INHOUD.
S^n Qejlagt en af-kom(l 'xijn onfeker. Waar eerft van hemgewaagdword'

Maximus, Bijfchop van Jerufalem, was feer vermaard. Cyrill"*

word Onderling van die Kerk, en Catechift. Wanneer by JljneCate-

chetifche onderw^Jlngen voor-Us. Het vervolg der Biffchoffen
vAii

Jerufalem komt Jèer verward voor. Hoe het de H. Hieronymus of*

haald. Hy wierd betigt
, dogfonregt, Arianery :

hjworddaaf
van vrygefprooken naar de woorden van Theodoritus, en het Synode 'uan

Conftantinopelen. Een ander Cyrillus ontrent diefelve tjjd Bifihof
van Jerufalem , word meenigmaal van den onjen niet onderJcheydsn-
Kylanleyding tot die misflag. Wanneer hy tot bet Bisdom van ferufii-

lem quam. Boven Jerufalem vertoonde Jig een wonderlijk gejigt 'V^^^

een kruys. Cyrillus doet van dat gefigt den Keyfer in een brief e^n

breed verjlag. Eenige aanmerkingen over dien brief. Sm onhiftftiet

Acacius, Bijfchop van Cefareën, over het Metropolitaanfche regt-

^e groot-agting der Kerke van Jerufalem. Cyrillus en Acacius on-

derlinge betigtingen: Acacius Jet Cyrillus in een Vergadering van
lejiijnfihe Bijfchoppcn af. Wonderlyke verwarring in het optelU^
van die, geduurende de Kx\'xvci{z\^^meejierfihap , aldaar na malkande-
ren Bijfchoppen geweeji zijn y daar een vertoog vangegeven word. Het

is onmogelijk de Schrijvers hier in over-een te brengen. Eutychi^^
vat een doodelvjken haat op tegen Cyrillus, en woeld tegen hem.
Ariaanfche Biflchoppen van Jerufalem worden van Theodorctus
heel overgejlagen. Cyrillus vertoog tegen het vonnis van Kc%d^^^^
en beroep op den Keyfer. Hy wijkt tot^\v^nm,Bi/ócbopvanToxk^2
en predikt aldaar geduurig-, quam in de Synode te Sdmcicn, engeep

Jijn faak over aan hun oordeel. Hy weygerd als een af^efet man¥
de Synode te gaan. Hy word van dat Concilie vry^efbroken en her-

field. Acacius klagte tegen hem by den Keyfer. IVaar mede hl
'^^^

Acacius bettgt en befwaard wierd. Hy wierd weder afjefet en f

-

bannen. Komt onder de regeering i^^;? Julianus weder Phuys.
hanus groote beleefdheyt en gunfi ontrent de Joden j waarom defel'^^

hun Tempel en Godsdienfi poogde te herftellen. Hy fchrijft daar o'^f
aan de Joden Hyjpreekt daar over met de Hoofden dekloden, ^^f
/;>; oogmerk daar mede was. Toeflel tot het herbouwen des Temr^'y
De onkoften daar toe worden gevonden, en Opfienders op het '^f
gefield van den Keyfer. Cyrillus vertoond hen de ydelheyt van f^^^^^

enderneming. Het bouwen word geffoord door ongewoone flor^^^!'

aardbevingen en vuur van den hemel. Swarte kruyffen op de^lee^^"
ren der Joden. Veele wierden door defe wonderdadige getuygen'ip^
en vertooningen bekeerd. T>e Joden vonden, naar het verhaal 'V^^^
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° E N H. C Y R I L L U S. 44,,

Ïcmen oiJZ T ",J°hannes. ^Ife andere by/onderheden

ocoouwèurg te bouwen. Fraye aanmerkingen van denH Chrvfolfofflus over d.t^^Mkenva„der]oA.n virneJL ^mlv^,^^en te rng-komft even voor de dood van den Keyfer tTE-v^rderd fijn N,ef Gelaf.us m den B.Jfchopl./e„ftoetZme de/e Gelafius was. CyriUus was een der f^oorfitters L/,TfTde algemeene Concilie: word door bet getunenis Za, ZJl,kend van alle lajiermgen. Hy fierft wanne r tf '"'^

fanjerfoon^ sjn ^eeldfe/'^iCauZIfcbe^^
fijnefchr,}ten u overgebleven. onveLlJihcyt derfZiJrd

tT^!,
'"'^Hfij^&'f^'kken. Aanmerkingen over eemJZ "ZZt

nlZ ffu- ®' ^'^«/-'^^ enrauLejt, als oË
2fr / -^S* ""f. ^'^'"y'^'' worden verfagt. 'DeVrUarZl
£/SClSuTf HekeloofsJorZZlae js.erk van Jerufalera gebruykt. Cyrillus Schriften.

fV^ ^f*^ '"•^y" °"geluk. dat het bedrijfva„ v«i.
1 van lo veele groote en heerlijke Mannen of met een 0"'fe v.-

fchS^rdTourS ^"^'^ ^f"
de gedenk,

na-gelaten, en die no. fo ver^nrH T^y"'g^f^ken van belang hebben

ik i moeyte. omSe oD te fn",*^""'
ma^kanderengeüing^erd, dat

te houden/ on^odt SL^^;^^^^^^^^^
Leefer daar mede op

waren, ot waar hv tr^>K/^/,™„ --—j--'^"- imuc vjuuers ^-ynims

rW^AÜ "
.
™ nygebooren was, is onbekend, hoewel'er ceen ontre 0"J"""

njmdheyt m ,s dat men hem vaftfteld gebooren te zTh^ Tn Paleftiff r'"""''

Sfdt e
'"^ ^'^ een ifekere wTrheyt W^^^^^^

ffi lnnaVr^^'''"jr^C''^' '^''^'^S^"- mijnes oorLls, geen

Biffchnn vL T ?i ^" ^^^^ ge^^agd. als ten tijde van c^W/ax,"»!;™
N ceê°PJ'" ^''^'

'''"'V'""
««•^^«dig Man, die in het Concxlie van^Sl i^-

eerd ên K T'" Ci«/?<,«,;««x^,G^,,,, grooteliiksge.'

Teru&lpm Ji° de pragrige kerken te

KSlnfn^r'''
"^''^ ^vord Q,.i^«.geFeglcf) eerft .neen

lijkhevt H ^ ' z,jn aangenoomen, welketoen, naar alle waarfchijn-

van iL«^!!''^"f"
Diaken was; ik moet egter bekennen, dat de plaats

Grieks h^T*^' *^"". H °P-haald, fo als men fe nu in het

is maar !^ u 'T" ""^^'J"" ^erfteld, en ter nauwer nood herfteld

mus f^""*^ "«""'••iker op de beroeping en bcveftiging van Maxi-

de 'vnlcri u
CyrtUus üaat. Immers Macarius geftorven zijn- M„i«„s,

ren rr^r^vvv Biflchoplijken ftoel, ontrent het jaar onfes Hee-

tW^^T, 1
^' Afc*i/»aj-, een man van groeten naam , en die nictvftl"..V veel geagt wierd, als hebbende onder de vervolging van Ato/'.'™'

u\ A, ,
[Kkk] miamis

>/°- yia. r^lefaamt.p.liS. ^



442 HET LEVEN VAN

rillus Ou
derling;

en Cate-

chift.

mianus{c)', om des Geloofs wil, veel geleden: want hyhadj volgens

de wreede gewoonte van die tijden , moeten miflen fijn regtef oog j e^i

was door bet doorfnijden van de zenuw verminkt aan fijn regter voet:

ook was hy niet yveriger geweeft, om het Chnften Geloof tegen dat

van de Heydenen te beweeren, als by naderband was om betregtfinnig

Geloof tegen dat van de Arianen te verdedigen , welk bem geen kleyne

tegcnftand by dat noeftig en veel-vermogend flag van menfcben veroor-

Maakt Cy. faakte. Defe Maximtis maakte Cyrillus Ouderlmg(^) , en onder hem

oeftende by in die Kerk bet ampt van een Catechïjt een ampt van groo-

te aangelegentheyt j welk by met grooten yver en neerftigbeyt waarnam»

en ondertuflchen by-na alle dagen , byfonder in de Vaften, predikte.

Thans was bet^ dat by fijne Catecbetifche leflen, die nog beden ove-

rig zijn^ voor-las. Hieronymus feydons(^), dat by defelve heeftop-

gefield in fijne jonger jaren 3 dog hoe oud hy toen was, drukt by niet

uyt, maar wy konnen bet uyt het verflag , dat'er CyrïUits ons felf van

Wanneer geeft , ten naaften-by giffen : want fpreekende van de opkomfl der Ma-
hy daar in nicheifcbe kettery , feyd by (ƒ) Dat defelve , feventig jaren geleden

,

fcefigwas.
^^j^^ Keyfer 'Vrobus was opgekomen , en dat'er toen nog eenige

leefden , die dien Ketter hadden gefien : indien wy nu vaflflellen 't geen

Eufèbius {g) rond-uyt fegd, en uyt de gemeene rekening vanverfchey-

den Oofterfche tijd-wortels volgd , dat Manes fijn kettery aan het bg^

bragt in het tweedejaar van den Keyfer Trobtis , dat is, in bet jaar on-

fes Heeren CCLXXVII, fo komt de tijd, dat by de gemelde leffen fij-

nen leerlingen voorflelde, uyt op bet jaar CCCXLVII.
v/ierd drie H. Defg oeffening hield hy waarfcbijnlijk aan de band tot den tijd toe >

jaren

miTchop. hy tot den BifTcboplijken floel bevorderd wierd , 't welk drie jaren na

die tijd was, wanneer Maximus door de Arianen was afgefet, gelijk

fommige feggen j of, welk mogelijk waaragtiger is, als Maximtis ge-

ftorven was. Hier ontmoet ons nu een feer groote verwerdng en ver-

fcbeydentbeyt van de Hiflorie dier tijd ^ rakende bet vervolg van de

Biffchoppen op dien floel , en de daar van afhangende verwiffelingen

en veranderingen, gemerkt defelve door de Schrijvers van die en de vol-

gende eeuw fo gebroken en onvolmaakt is voorgefteld , dat meneer me^
verfchii weyuig fekerheyt van fpreken kan. Sommige hebben in ^t ruwe iets daar

komen tot van nagefpoord > maar de H. Hieronymus {IS) geeft'erditberigt van ,
^"^^

na de dood van Maximus ^ i^cacitts ^ Biffchop van CefareëCj en fom-

mige andere van de Ariaanfche fijde, Cyrillus den ftoel van Jerufale^^

aanbooden , met beding ^ dat hy de verkiefing , die hy van Maxii^^f^

ontfangen bad ^ foude afflaan ^ 't welk hy , de Kerk aldaar als Diaken die-

nende, aannam, en daarom met het Bisdom beloond wierd
j
dathyv^'''

volgens Heraclius , dien Maximus öp fijn dood-bed tot lijnen Nafaat had

aangefleld , fijn Biffcboplijke weerdigheyt benam , en weder tot den

ftaat van Ouderling vernederde j daar andere byvoegen , dat hy fig ^^.^
envande dicn lioofdc fchuldig maakte aan gemeenfchap met de Arianen >

dat W
Seket- hy veeltijds in 't fluk van 't Geloof wankelde j dat by met de kettery

t«fy- van Macedonius befmet was {k) , en defelve naderband weder herriep^

ja^ dat hy voor de Ariaanfche godloosheden niet min yverde(/}' ^
^

fijn Voorfaat gedaan had voor de Regtfmnigheyt. Dit zijn de vo^r^

naamfle dingen , die hem te lafl gelegd wierden : maar ik kan niet
^^^^

(<r) Theod. lih, 2. c. 27.;?. 109. {d) Hieron. Chron.ad ann. t,^^. {e) De Script, if^ ^f^^l
(ƒ) Cyr. Catech.6.p.i/^i. (j^) Chron. ad atm.zi^T,.. (h) Chron.ubi fupra. {V

fin. lik I. c. 23. 2^^. (l^ Sozom. lib. 7, c. 7.^.71 1. VUeSocr. lih. %,c.%.p-^^'

(/) Script, vit
. Ath. Gr. Lat. ap. Ath. Tom. 2 . /?. 5 3 5

.

het Bis-

dom.

Hy word
bctigt van

Arianery ,
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ten f ,1
^ E N H. C Y R I L L U S. 44,

''ndere reden 'tl JZZ fr JJ'^
na-gegeven .-^wantal vvas'ergeen

Z konden weten
,

als de H. //W^»' ofSnd v.nderen. ZW.W*«x(«.), fpreckende van^^fijn komfeop dtXe t f'rufalem feyd, dat was een dapper enyvcriz vXnl}. ? J^"
fojiohfihe leer; en de Vade« vanlfet groot clnSeft '^^

len ,„ hunnen Synodalen brief(») aanden l^m^^Zlrl^T T'^T'den fier eerweerdigen en godvrugttgen Bi(fchop CyrMs' ên? f
"ï

ons, dat hy behoorlijk en volgens order door de BiHthn^
verfekeren

Provincie verkoren, 'en hem door de Anaanfche nartv ve^^'"
"^'^

hand, en mogïopLft d'van
^"''-^/«««"-gen door de tweede

en'er fig „iet tbben I^frl 1 .
' woonden,

nauwkeiig teittf^^f|SJ SgdVj^l-^-^raroW^"^Ik wil met feggen, dat de gemcklc dingen
ot valfch was.

maar dat die faken fo bhndehng, fonder de namën nf r^'^'
waren

, fla„M,o;

derfcheyden, zijn opgeraapt. B^romiu kTr^Tv? P^r^^o^en te on- f°.

vier verW/cy.Vf. dSi^ï^^^^^^^
pen van Jerufalem geweeft zijn

: maar 't is klaar dt^nfr ^ '^^^^^

woorden van Hieronymus qualiik gevat heefr .Tf '^ r
^^'''^'naal de

en den felven CyrtL fpLkt^ dle doo'tr h
^<=°^"

naanfche faftielot vierLf toe dan afUfe
A-

wierd. Wat hier van zv of niet pJlr V ^
^''^^^ ^erfteld

pen datfx^f
befchuldigmg van CyriUus n,ct weynig gehol-

ziind^ r^f M'f'-fl't'"^" (hoofdrta-ds-BifTchop) van Cefareè^Zijnde, CyrtUus buyten fijn toefcmming, volgens order nirt^ tln^»

B^C^aSv^'T/nr'T hfeldLtiJ^E
halve-Adaanlh ^

.
' ^

hoofden van de Homoionfiaanfche en
den hadden I P'"'''/"

'
^"^^"''^'•^ hülpvanno-

te houden 'wrn; F'"f'"'',°"^ r''' "^f
"ï"""^ 2'^™'='^"^ endvvalingen

ftap op ia ,^ ^ i'^'f '^P
de minlte voet-

bottai d. t Gek>oft-belijdenis (^) , die door hen aange-

en d7r 'in.^ ^5'",°'^^ ^'^•eucien (alwaar hy tegenwoordig was,

door l rf-X'"'''j''
^'^^^ "^"'^n halve-Arianen) hoewel fèr Jiiilchoppen, onder welke verfcheydene uyt Syrien en Palena waren, ondertekend was, word fijn naam niet gevonden

, of van

() [KkkzJ
ijjjj



HETLEVEN^AN
Beter be- fijn toeftcmming met hen ccnigfins gerept. Meer fal ik hier niet toe

fcheyd (ccrfren , als dat Hieronymus (r) lelf elders , daar hy buyten tegempraaK

Ë$ony'"v^!i onfen Cyn/lus fpreekt, niet anders van hem getuygd, als dat ny

mus, ca meermaals uyt fijn Kerk geftooten ( wcl-verflaande door drift der AtJ^i-

hem' ""'"nen) en weder herfteld wierd j en dat Nicefhorm , Patriarch v^nCj^"^

ftantinopelen 5 in fijn lijft van de Jeriüalemfche Bifichoppen (j)^

field naaft aan Maximm, en feyd, dat hy van de Arianen g^!^^""^^^

wierd j en vervolgens gewag maakt van die, welke in tegenfteUingv

hem ook Biflchoppen gemaakt wierden. .

III. Van de weg cn wijfe, hoe hy op den Biffchoplijken ftoel g

-

klommen is, (welkgefchiedde in hetjaar CCCXLIX , na derel<emn^

van den H. Hieronymus, of na die van Baronms in het jaar A
ftappen wy tot fijn verder bedrijf over. Niet lang had hy op^^i^^JJ

gefeten, wanneer'er iets gebeurde, dat te dier tijd de geheele wereld ö

E€o teekeneen grooten roep maakte. Ontrent de tijd van Conftantius optogt teg

tlrlZ'' Magnentim , die fig het Rijk wilde aanmatigen, wierd in lugt^
'

ven Jerufa-ven Jerufalem, gefien het teken des kruyces(^), welk geen ftralenijy

Icm gefien-
fehoot gelijk een Comeet, maar fig vertoonde in een vaft en ligt Hg-

chaam , dat helderder als de glans der Sonne , en met een regen-boog >

Dcflèifs die het als een kroon rondom befloot , omgeven was. Het ftrekte lig

grootte, y^fi ^en berg Calvarien tot den Olyf-berg toe uyt, tot ontrent vijft^^JJ

ftadiën^ of ten naaften-by twee (Engelfche) mijlen, in de lengte 5
^

gedaante, had een gelijkmatige breedte : deüelfs gedaante was vreeslijken verweK-

te een groote verbaaftheyt , fo dat de menfchen daar fo verfteld en ver-

baafd over w^ren, dat elk uyt fijn huys liep^ fijn werk afbrak^
n

vrouw en kinderen naar de groote kerk fpoeyde, om hunne g^^^^^Sfr.

lof-zangen Cbrifto op te offeren^ en dat als een groot bewijs van deüeli

Godheyt te erkennen. Sonder vrugt was dit gefigt ontrent Joden en

Heydenen niet, want veele van d'eene en d'andere wierden daar door

tot het omhelfen van het Chriften Geloof overgehaald. Thiloftorgtus

^

en nevens hem eenige andere, verhalen^ dat het van beyde legers ^
toc

leggende in de vlakte van Pannonien, gefien wierd, tot groote verbaal
'

heyt van Magnent'ms en de fijnen , en geen minder moed-geving^^

'^JË^r'' Conftantius en fijn krijgsvolk: maar ik moet hier in met mijn to^^^^*"'

ning.
"

ming aarfelen^ gemerkt de Keyfer, naar het feggen van 'S0zomend
'

daar van maar door hooren feggen berigt wierd, en die veldflagcnove
-

winning van Magnentius niet voorgevallen is als in het later gedeelte

jaars, en alfo veele maanden na die verfchijningj want dat teeken ^

reeds gefien den levenden Mey , 's morgens ontrent negen uuren

,

Pinxtcr-week , 's jaars na dat Sergtus en Nigroniamts Burgermeeftersg

weeft waren , (
gelijk het ons in Idat'ms lijft van de regeerende ^''^^^jl

meefters voorkomt , hoewel hy een misflag heeft in den dag, die, t»^^^.'^^

feggen^ de dertigfte January foude geweeft zijn) te weten, in ^^^^-^fj

CCCLIj waar mede alle, die defe verfchijning op des Keyfers vel
'

togt tegen Magnentius , en het gaan van Gallus naar Antiochien t nw^

brengen, over-een fternmen. Dit nieuws van dat wonderlijk en ong

woon gefigt wierd door de vreemdelingen , die thans uyt eerbiedig^^^jj^

voor die Heylige plaatfen aldaar waren toegevloeyd, eerlang "^^^gy.
Waar over Geweften overgebragt, onder anderen droeg Cyr/Z/^/j- forg ,

datdei^^^^

^" fer daar van wetenfchap hebben mogt^ tot welken eynde hy
^^^^^j^ds

(r) DeScript,c. \iz. (s) Chromgraph.ap, Scali^.Chron.p.i^o^. (t) Soz.om.lih'^-'^^'^'^

p. 541. Phtlofl. lib. 3. c. 26.p. 490. Naz.ia»z..Orat.^.p.iiz. NicephJib.^.c.y-^'

75^. P. Dlac. Htp. Mifceli. lib. ii.p.^i ? . Chron. Alex. ad ann. Conftant. i^P- ^7
'
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CdT^ '
/"^«x en andere gewag maken. toe.„„j™

wffulltn A i 1" '^^J^^^,
'^"^

'
" g^'^^g«" da« over vertijgdi

4?"n fuUen derhalvcn dien hier geheel cn af inlaflen (v):
^ ' |ci.r|jft

IV_ Aan den van God feer begiinftigden , en godsdienftigen Vorfl:CoNSTANTius den DooRLüGTiGEN , fend CyrMu,ml
fchop van Jertifalem , gfoetenis.

IK fen^e u geheyligde Majejieyt defe eerjielingen mijner èrie^en t««
l J«fl . '^ynde fodamg

, dat het « nkt rniLgen}Tlahlte omfangen, en my paft u defelve aan te bieden: een brkf Let nt^

teJZf^ ^^^ff?' ''"'"f' d'e door geen Uen-konSle
ZfZ l^&fPfoft .

maar heylige en Euangelifihevoorfi^'en'
^ Iker waarheyt door den uytflag ten vollen blijken Jal, beheljF^'

S ' ^'fl'¥'&'P«tten^< daar mede fy w^e aa„%„.

defe beneden Zreltf7/ dmgen, die vanhier beneden, ofaan

de GodSh kra» 1T/ f3»';"f'"-
dragen u nauwkeurig voor

h.J^ d'^ hemelfche verteonin^en die onr t» TprnP,Itm onder uwe regeering zijn voorgekomen; niet op dT„ I J^""^"

tZï7!::^
y««^-^/<'^<? draagl te kkLoedfger endlpf^^^^^^^

het f3r' d'^^^^fod bemmd, en byonsin-z,aligegeheugemsis, 'wierd

beZirfl l T' f '^^ ""^'"'Vde, die byfonderegunft

ZZZ: tvV' '"'io'-S^'P heylige plaatfen mogt ontdekken, kaar

üedaan lJhT'l l'/','
'"i'/vrngtigheyt en aandagt een verder fiaPgeaaan hebt, behaagd het God wonderen te geven , niet meer oP de aar-

en 'SalZ,T T r '!^'J-n'''
""j"

' i'^'^S^^d kruys van onfen Heer
J'*^^" '""S-S'l'ooren Sone Gods , het teken

leen TliT'''^r'"^ ? ^'&'P''f'"^ov''' '^"'"^
'

'^-^^^ «''t ^en onge-

den Mef ^ ^^""^ '"^""^^ Jerulalem geften is: ^.ant op den feven-

vier d.ll
^ morgens ontrent negen nuren, ten tyde van de heylige en

baL'lT ve>'tocndeftg in den hemel een trootwotder-

deZwJ-" Jf,--''
'"'"^^ regt boven het HeyligGd[got\iii, datjigtot

'^'l^¥'Efnplyf.berg toe uytftreke-, welk niet van eenoft^^'ee,maar2^ar en helder gefien wierd van de geheeleftad , en dat niet, als fom-mun Jouden mogen denken, enkelyk met een haaft voor-by-fchietendea

vU^'TT^ "^"'^^ ""^"^ malkanderen, fodanii^, dat het door lijn
& «ns de heldereftralen van de Son verdoofde, daar anders, indien het

W£-..»../..c..;.,,.5,,.
^^^^^^



^4,6 HET ELVENVAN
oeen kragtiger en helderder jiralen van ligt in de oogen der aanfthou-

wers had uytgcjchooten , de Somie deffelfs glans foude verduyflerd heb-

ben. Door dit vcrbaajd-makend voorval izierd de geheele Jiadgejl^^^^

met vreeje ,
dog niet fónder vreugde en bljjdfcbap , en lief aanflonds

de kerk , alwaar men binnen korten allerley foort van menfchen , J(f^%^

en oude , mans-en vrotrjus-per/oonen Jag fjamen komen : Jelfs verlieten

nieuw-getrouwde hunne briiyd-kamtrs ^ en quamen derwaards ;
^^^^

alleen Chriftcne inwoonders en vreemdelingen , maar felfs menigte 'van

Heydenen uyt andere Gewefien vloeyden toe, en verheerlijkten allei^^^

eenparige fiemmen en herten onjen Heere Jefus Chriftus , den eenig^%^'

boren Soon Gods , en uytwerker van dit wonderwerk, als z-^nde nu dooT

dadelijke bevinding overtuygd , dat de allerheyligHe Chrijieljjke Relig^^

niet gelegen is in beweeglijke woorden dermenÊhelijke wijsheyt, maar

in betooning des geefts en der kragt , en niet enkelijk van menfchen wiefj

"uoorgefteld, maar van God uyt den hemelgetuygd en beveftigd wicr^-

weshalven wy inwoonders van Jerufalem, ditwoiider-teekenmetonj^

oogen hebbende aangejchouwd , den grooten God, en fijn eenig-gcbooreft'

Soon, met alle dankbaarheyt ,
gelijk ons betaamd

, aanbidden, en Gode

onfe 'gebeden voor uwe regeering , die hem fb dierbaar is , in deje heyli'

ge plaats hebben op-geofferd , en gcdnurig fiiüen op-offeren. Ik 'heb dien^

volgende gedagt dit hemels-gefïgt met ftil-fwijgen niet te mogen verdol'

fleren , maar heb noodig geoordeeld ffelve u , als een goede tyding »

bewijs van de Goddelijke goedgunfiigheyt te verwittigen , op dat gy

het goed fundament van het reeds omhelfd Geloof een verdere kennis '^^^

geen dus wonderlijk en boven-natuurlyk gebeurd ü , een vaficr "V^^'

trouwen op onfen Heere Jefus Chriftus moogt hebben , en volgens u-W

woon vertrouwen , als die Godtot uw hulp en byftand hebt ,
moogt voort-

fetten de banier van het kruys , de grootfte grond van blydfchap , en met

genegentheyt oprigten het teeken, dat in den hemel getoond ü ,
waar tn

Ae hemelen fig grootelvjks verheugd en gezegepraald hebben. 'Dit 'WOf'''

derlijk voor-teken , feer godvrugtige Keyfer , ü nu , in gevolg van d^

voorleggingen der Prophcten ^ en de woorden Chrifti het Euangelii^^

vervuld , en fal na dcfen nog verder vervuld worden ; want wanne^^

onfe Saligmaker in het Euangelium van den H. Mattheus aan de g^^^'

gende Apoftelen de tekenen van het gene gefchiedcn foude , en door l^j

' aan andere , die met hen verkeerden , voorfelde , heeft hy fulks d^T^'

lijk voorfegd, feggende: Ende alsdan fal het reeken van den Soon de

menfchen verfchljnen in den hemel Wanneer gy het heylig BoekJ'^^

de Euangelien j volgens uw gewoonte, in handen neernd, fidtgy ^^^^^j

defe voorfeggingen en qetuygenifkn befchreven vinden-, waaropikii'^^J

de, Sire, W nauwer en neerftiger te willen letten , om insgelyks of
^

andere dingen aldaar befchreven , en van onfen Saligmaker voorf^^^
'

forgvuldig agt te geven , op dat wy van de partyen en magten ,
die tj

gen ons waken , geen fchade lijden. Defe eerftelingen van mijne rea

neeringen, Sire, bied ik u aan, zijnde de eerjle tijding, die ^^^"^^g,

Jerufalem toefende ; ik offere defelve op aan u , die nevens ons ^/^^

lijk cn heyliglïjk. Jefus Chriftus , den eenig-gcbooren Soon Gods , y^-

aanbid, die op fijn kruys Jerufalem, vo'lgens de H. Schriften,

ligheyt van het menfchelijk Geflagt uytgewrogt , de dood ö*^^'""^^/^^//,

en met fijn eygen dierbaar bloed de fonden der menfchen verfoend

en van daar hetgeeftelijk leven , de onfterffelijkheyt , en hemel/chejl^^^
.^^

mede-deeld aan allen , die in hem gelooven. God, de groote W<^^'^

koning, en gever van alles goeds geve u, Qdoor deffelfs magt
^
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daL -T""^^' ^''""^'^ uytmuntender voortaant in todfaluheyt

rfderct^T """^^f'^^ge regeerm,, en wake ïver u , als de cc
f
aer t^hnllenen^ en zegen voor de teheek wereU. hv lierke en 7w

«^Jtefde en genegentheyt tot de Heylige Kerken, en tot het Rofmfche^yk, en-yerryke u met ruymer behoningen van godfalMeyt De Afmgt,ge God verkenen, DoorlugtigHe enCodsdienfthntKeyrer enaLons „og een lange reex vreedfarnejaren, en doe u gcikkiJJZorZX
hlyven, een beftend.g belijder en voorftander van de HefZ eTin tf% Dne-eenigheyt, dien, gelijk het wefin moet, alkeefe^heerZT
heyt gegeven worde van eeitwigheyt tot ceitwigheyt. Amen. ^

yeLte'ri„'51v~ ^f- t'? -nhet won- n,.gegeven word, en de aanmerkingen, die hy daar over maakt s™"""--drie dingen fien
,
die op Cyrilhts flaan : Eerfteliik , dat defe brkf1 '™

fchreven is met lang na dat C\rill„, R.Tr.l,^ t f. "^ "y"»g«

wa<: crpiTifrlrr h„ j f 1
'^y^'Uns Blilchop van Terufalem geworden

fcr 'nfflebevoL ^'"^'^"'"g 4 aanfpraak aan den Key.

daar na Sev/„ .""^
T'"'' >

^""^^^
' '^V -"oet "iet veele maanden

RmeTndat rITT '"'^'^^^ ^^"'^ tijd van fijn bevefti-gmg in dat Bisdom zijnde, naar fijn feggen, het \Lt rrrr
heeft, alfo defelve brief ontrent de Mey-mand desfeWn i ^ u
ven is. Ten tweeden, dat hy in het flot van dfen kklhrt

^'"^
aankleeven aan het Niceens Geloof te kcMen crllv „ 1

^J"

fchreven heeft, eenAriaans Ketfer geweeft / T.n 5^/° ^"ë^'
niet-tegenftaande fijne betuvc.inete<rJ,.Tt.I

^en derden
,
dat hy,

fagte woorden gebruykt, en" dfs fcevf-Zr'
^gterfeervoorfigtig vry

P^^*./: • & "j'^i-j CU ues iveyiers gemoed , dar reeds teo-en d*»£ 5e"S''''""fr ^S<=lyk h'et da^n felden'mifte, of h fwieS
ÏnaeiJl°"'^T'"

Arunen tegen defelve vinnig aangeftookt) door

een m?„
g""ft-*'"">ngen foekt te vcrfagten. En fekerl.jk, dat was

hunnTaXTk arn-^'^ T """"^ ^" voorfigtigi Manne"^'

en meer als etnH '^'f^'y^''^ j'^ «"g^n^^en geern gep';eefen wierd,

om -Za V ^^^ ''g^'-'''''^" meermaals gebruykt. Maarom weder tot Cy>7//ir/j- te keeren. ^ ^

onIrv!ïiL"r " "^^'^«'-^'"Pt behoorde forgvuldig waar: onbiie.

eerft nl V^''^'^'"", g'°f^
moe.jel.jkheden en onruften , welker

groote dnf '^r'^f ' ^""'^'^•^P Cefareën (y) , die mi^'""

a™fi n tZV'J'a'^
faak der Arianen, die C,ri&. aanCag niVaileen

weerdiXevr '
li , a ^^'^ ^em fijne T.e™i,™

als een An^n71 rl'";^'^'^"-
''""^ f^^'^"^ dat C5ri//«.r fijn plaats -J^'

om
ftoel aanmerkende, figfelven geregtigd oordeelde, r^""

ten ,f
^^°°fd-ftads-Bi(rchoppelijke C^JP'letro/'olitaanfihe) voorreg.

IC oetwilten. Hier in nu, moeten wy bekennen, ging hy v/at te A»Mi»s

IZa
^"-^"^

j
^^''^ ^'^ Oudheyt de Kerke van Jerufalem een grootceer-

'eaenis had toegedragen , als zijnde een Kerk, dieonmiddelijkvanon-
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fen gezegenden Saligmaker was geplant j en wel in een plaats , die hy

met fijn leven, prediken en wonder-werken vereerd, en tot een fchouw-

burg van fijn bloedige dood gemaakt heeft ; een ftoeU gevcltigddoorde

Apoftelen , en van waar defelve , om het Chriftendom de geheele wereld

door te verfpreyden, zijn uytgegaan j (in welken opfigt defelve van cie

Vaders van het tweede algemeen Concilie {z) de moeider al/er Kerken

genoemd wierd) een Kerk, die in alle eeuwen van allerley menfchen^

fclfs van den hoogden rang , befogt wierd: hoewel defelve, fegik, om

alle defe redenen fonderling geagtj en hunne Biflchoppen metbyfond^'"

re uytdrukking van eerwaerdigheyt befchreven wierden , welk, als zij"'

de van oude tijden af en door overlevering tot hen overgekomen, niet

klare woorden in het Concilie van Niceën(ö) beveiligd was, egterw^^s

die ftoel door dat gemelde Concilie die eer niet gegeven , als behoudens

de voorregten van Qefare'én haar eygen hoofd-ftad (metrGpotis). W^^'

halven Acacius , een man van een moedigen en ftouten inbor ft, demi*^'

ile inbreuk in fijn voorregt niet konnende verdragen ^ met een groote

hitte en drift op Cyrillus aanviel > en dus nam de twift tuflchen hen,

die dag op dag aanwies, en een grooter breuk maakte , haar begi"-

Verwyde^ Scheld-woorden wierden van d'cen en d'ander kant uytgebraakt. w'

fchfn hen
^^^^^ bcfchuldigdc Acacïiis , dat hy een Ariaan was 5 en"ondertufiche"

iydca.^'^ was hy,feyd Soz^omentis , felf verdagt van een Homoioufiaantezijnj'»^^^"'

ker gevoelen was, Dat de Soon^ een gelijk wefcn met den Vader heeit}

hoewel Nicephortts die hier in de voetftappen van Sozomenus volgde

iiytdrukkelijk feyd(^3, Dat hy verdagt was , ter oorfaak, dathy^^e-

hield met Tor? tw o^o^o-toj soix^<tiv^ die het o,uö«<r<ov , ofde eenwefentheyt to^'

de hielden, welk ook de meefte fchijn van waarheyt heeft :
Wantvvaat-

om foude tyicaciiis een harnas aangetrokken hebben te^enCyrillus ,
oiïi

dat hy met de Homoioufianen 't hield, gemerkt hy felf t'elkens fig aaï'

het hoofd van die party vertoonde , hoewel hy ook defelve , als het p*^

gaf, weder verliet , en fig by de volkomene Ariaans-gefinden voegde?

Boven dat , Acactus befchuldigde Cyrillus , ten eynde hy hem te beter

ten toon ftellen mogt , dat hy , ten tijde van een woedenden honger*''

nood te Jerufalem, (^als de arme Gemeynte by hem om hulp quafOy

al het geld hebbende uytgegeven , verkogt had de vaten , 't gereedfchap»

kleederen , en 't geen ten dienfte der Kerke meer geheyligd was 5
end^

iemand fekere vrouw , van het gefelfchap der Toneel-fpeelers , met een

kleed , dat hy felf ten dienfte van de kerk gegeven had , bekleed vii^'

dendcj haar gevraagd had^ Waar fy aan dat kleed quam ? die hem n^^^

den koopman, die het haar verkogt had, wees, welke bekende dat ViJ'^

den Biflchop gekogt te hebben. Of dit waar of vals was, laat ik
^1^*^^'

immers het diende Acactus , om Cyrillus by alle man hatelijk , en fij"^

handelingen tcgens hem behaaglijker te maken.

Cyrilluj VL Op dusdanige voorwendfels (het waren, {t^èineodoretusv^\
wordafgc onnofcle en beufelagtige redenen) fette Acactus in een Vergadering ^^'^

Paleftijnfche Biftchoppen, die het alle met hem hielden ,
Cyrillu{

Wie in fijn CU dtcef hem uyt Jerufalem. Wie naaft hem in fijn plaats gefteld w^i^^^'

^uam'-
^^^^ Schrijvers geheel niet eenparig , fommigefeggen van ^^^^

It^^^"^^' tychius -y
andere noemen Heraclius ; andere wederom Heremius

y

rennts ,oi Arfenius y naar dat de naam verfcheydentlijk gefchreven
J^^^^

want het is feker, dat'er een jammerlijk verfchil en verwerring

Schrijvers is in het opftellen van de naam-rol der Biflchoppen vanj^

falem, federt het eerfte affetten van Cyrillus tot fijne laatfte herftellii^||^^

(c) Ap.TheodJih.^.c.c^.p.iii. (4) Cm. 7, (b) Lih.^,c.^6.p.7^7'
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cnSv^^^^ ^"^°°P^"' enanderendoordemagtVcrM.-cn anic van de Armnfche party wierden ingedrongen \Vv fiillen li,pr i^^^dver-
eens voor-al den Leefer met eenen opfla^ doen fien Ino.V c [ -^'^'toog daar

van die en de vokende tüA^^
cucii opiiag aoen Hen

, hoe de Schrijvers van uyt

deren aldus :
^ ^"^'^ verfchiUen. Sy volgden malkan-

Naar het feggcn van Hieronymus (d).

Cyrtllus.
' Eutychius.

Cyrillus, ten tweeden maal
irenaus.

Cyrtllus, M^n derden maal
liilarms.

Cyrillus, ten vierden maaL

^ Cyrillus {/).
Naar het feggcn van Epiphanius (e)

'

^^"^^^'i' ^ . ,
^ ^

I jben andere Cynllus.

Volgens Socratès (g).

Volgens Sozomems (h). ^e7ZTus.

I
Hilarionus,

Cyrillus.

Heraclius.

Hilarius.

Cyrillus, ten tweeden maal.

[Cyrillus,

Hen
Hen
Hilartus.

\Cyrillus, ten tweeden maal

Volgenv, de Patriarch
'SSranCo„ftancmopelen(i). ,^^Xx.
1
Hilarius^

hebLn'n'Lten nK^^ "^^^ de bloote namen

^n//LStfr«,^^HW^^^^^ Cd.eu,del>jftvan«>m/^»«.naaftE.tychiu„
^""'^ ^""^ de fclve, van welken Epi-

Hy w^,
^'^'^ "-kt - Biffchop van ÊleutheropoHs^a .

inWware en RZfin'n,v?rf Voorfaat opgebragt
,
en Soor hem

den ftoel t?n t ''""f
Geloof onderwefen. Hy had fijn oog op s.eid %

ak CyrtllZ 2 ut^'^i °^ ""'I^'"
"'^mand in de weg was—

vordeK ^Jrdt T ^"or ^c.dus gunft tot dat Bisdoem be. .T'-^'J,

eeter decXJ de Regtfmnige Leer wel niet opentlijk verfaakte , li»-

bv yfrT^
voor een tijd ontveynsde. Hy voegde fig ten dien eynde

llafTJ^"' "'^'"^ «'^"'^'^«n ''•'^ P"ty tegen C,ri//«/ te!
6 weiKen liy een doodelijken nijd en haat opvatte , en niet alleen hem,

Xe) xjyir
[Lil]

/'•"i. W Chnm^r.^p.Sc.h^.p.foi. (i) 75.;,. 370. c^vr.
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Een andere maar oók alle die hem aankleefden en hielpen, tegen Hand. Hoe dit af-^'

naam-roi ^ fuUen wy ftraks nader vernemen. Ik fal over defe faak nu niec

7orcm!^ meer aanmerken , als dat Theodorettts (f) , daar hy de Biflchoppen vat»

de vijfgroote Patriarchale Stoelen van de tijd en regeering van Conjiantinus

af opteid j in de naam-rol van die van Jerufalem alle de andere tuflehen»

beyden gefielde Biflchoppen over-flaat, en agter Maximus alleenlijk

fteld Cyrillus , en daar na eenen Johannes.

Cyriiiusaf- VII. Twcc geheele jaren lang hield Acacius niet op Cyrïllus te dag-

gefct, be- vaarden (w): maar hv wel wetende wat hv van fiine openbare en geflagen
roept fie op . ^ ' J

, ^ . i
•'

1 ri/-»

grooter vyanden te verwagten had, weygcrde te komen, waar op het vonnis o-

vergad*. yct hem geveld wierd : dog hy (telde aanftonds een tegen-vertoog op 9

"°^*^
waar inhyfig van hunne uytfpraak op een grooter en plegtelijker Regt-

bank beriep , welk , fo het fchijnt , van den Keyfer wierd toegeftaan.

Het is waar, dat hy, naar het feggen vanSocrates, de eerfl:e en de eeni-

ge is, die door fuik een appèl de Kerkelijke Wet (ik geloof hy fiet

op het befluyt van het Nicecns Synode , waar by gelafl was ,

alle Biflchoppelijke faken door den C^letroplitaan , en de Biflchop-

pen van defelve Provincie fouden worden afgehandeld) overtrad, eg-

ter was het niet anders , dan 't geen waar toe hem de noodfakelijkheyt

in die tijd dreef, en 't geen wel te vooren in gevvigtige voorvallen waS

Houdfig toegeftaan en gebruykt geweeft. Cyrillus , hier door genoodfaakt

fcheo^op te
Jerufalcm te verlaten , wendde fig eerft naar Antiochien {n) j maar vinden-

Tarfcn , de die plaats ontbloot van een Biflfchop
, reysde hy van daar naar Taf-

fen, daar hy fig by Sylvams^ den eerwaerdigenBiflchop van die plaats,

dw/dKd.)
ophield. Hier zijnde, fleet hy fijn tijd niet met ledigheyt, maar pre-

dikte doorgaans tot het volk : maar boosheyt is gelijk het grafonverfa-
delyk. lyicacitis vernam fo dra niet waar Cyrillus was , en hoe hy van

Sylvanus onthaald wierd, of hy fchreef aanftonds aan dien Biflfchop van

Tarfen, hem berigtende, dat hy afgefet, en daar door tot het verrigten

van de Heylige dienften onbequaam gemaakt was : dog defe had te groe-

ten eerbiedenis voor onfen Cyrillus, als dat hy fuiken mooden opheffou-

de involgen, en wilde de Gemcynte, die in fijn leering behagen hadj

en met fijne welfpreekende predikatiën ongemeen vermaakt was ,
geen

tot de tijd misnoegen geven. Dus bleef Cyrillus in die beefigheyt tot het ]^^^

nodeJan"
CCCLIX toe , wciïinQtx Cofiftatitius een Synode te Selcucien deed t'fa-

Scicucien men komen, welk hem als een bequame gelegentheyt, om fijn faak o-

'0^- pentlijk op het toonneel te brengcn , voor komende
, hy mede tot di^

Synode op-quam ^ met oogmerk , om fijn faak deflelfs uytfpraak t'eene-

Hyquam niaal te onderwerpen. De Synode geopend zijnde, wierd ten eerft^^

Bode!'^^'
beraadflaagd^ of men eerft de faken des Geloofs, ofwel de faak van ^.<^

afgefette Biflchoppen , en byfonder van Cyrillus , en eenige anderen

,

met name hen van den Keyfer waren aanbevoolen ^ verhandelen foude.

Na omvraag wierd het eerfte vaftgefteld j te weten , dat men eerft

Leer-ftukken foude afdoen. Wat nu daar in door de Synode verhandeld

zy, hebben wy reeds elders (0) vertoond j immers het quam hier op ^^^5'

dat Leonas, de gemagtigde des Keyfers, die naar de Acaciaanfche fjj^^

helde j ficnde dat de verfchillende partyen tot geen een gevoelen foud^^

te brengen zijn , de Synode , na dat fe viermaal t'famen gekomen
af-brak en gebood te fcheyden. De regtfinnige Biflchoppen egter (^^

in getale niet veele waren) met Bafilius en Sylvanus, Biflthopp^^ Y^,

Ancyra <;a Tarfen, en de overige, die het tegen ^r^^a/zj en de fijne
'

den 9

(l) 5. V..40.;;. 245. (m) Socr.lib 2.C.40.P. 152. («) TheodJih.i.c.zÓ.p'^^^'

(0) Sic 't Ic/en van M^, de m • Afdeel.
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dfe vi'T" ''u'""^
Vergaderingen voort, en daagden Acadus, en

teeen
^y"°<^^' hunne befchuldigingen,

aldLr? t
en andere ingebragt, te bewijfen^ maar die weygerden

node geweygerd plaats te nemen, ten ware CyriUus, ak die reeds wLo""-afgefet, uyt de Synode geflooten wierd, waar tegen wJrhoewel '"'''7

van fomm.ge, v,yt ernft.ge begeerte en verlangen faar vLd" Sogt
°'

om voor die tijd te wijken, met die verfeekering
, datfyaanftonds n.het afdoen van de verfchillen over het Geloof, iijn faak 'Ibuden vJoJne-

v.n f
."g ''y fijn "ytgaan oordeelde voor een bew"lvan fchuldig te z.jn opgevat te fullen worden, oftenminrtennjnevvln

den een groot voordeel tegen hem te fullen geven. Gemelde Biflchon"pen meermaals, dog te vergeefs, geroepen zijnde, ging de Synodèvoort met haar vonnis tegen deafwifende Biflclioppen te tytten^waar n .van fy eenige de Kerk-gemeenfchap
, tot dat fy fig van 't gLn h'en op'von 53°''

hetfoof^r'^^ ^^"-^'^^l&Ï van Tvnt
Gregorms, Biffchop van Alexandrien.

hVnddLIn vlJ^ i
'"'^''^"="= IS buycen twijfel (hoewel de

verS lokZ u S'^" 2^"^ "^ken j dat fy terfcl-E„hcr«ver tijd ook CyrtUus en de anderen, die door de Acacianen waren afw Cyrillu,.
Iet, in hunne bedieningen herfteld hebben

-«lianen waren alge- '

n,7w"' ?^ ^^'T'''*"'"'^''^
Synode dus afgedaan zijnde Acad.=

Sn^^finlpeKnÏ^t^^J^^
«e^er aldaar al^ fv C,)

,
en fig byVt^SoV^te aT^^^^^^^^

nPu°'^'
vry flegt en werkte fo veel uyt, da? elnige naaft-"""''

teven wtT^'" t^"^'' ConftanL'opelen te houden.

eeked wierd dat hv mer pfff.,! , dien byfonder te laft ai»» Cy.

S L y ^.uftathws en £//i^i»j- (die de beHuyten van

wa,Ö ''yfelfeen voornaam lid van Seftbeta'^?»

dat hv vi H TTi-'f Kerk-gemeenfchap gehoulen had
~

houdJn h H ^"W"'''
BifTchoppen afgefet, egter gemeenfchap gel

i^t Yf^'-^^"^'^'*''. > B'fl"choppen van Ancyra en Lao-

frh!^'
de magt en het voorregt van het Metropolitaan-

tw^ff K°?
voorgeven dat Jerufalem een Apoftolifchen ftoel was, be-

dit r \Z' g^^" ^^y""^' ""^eft «gen hem verbitterde, was
^^Kl) hy de Heyhge kleederen van de Kerk verkogt, en daardoor
geiegentheyt gegeven had, dat defelve tot onheylige gebruyken warengebee igd: want die Hiftorie wierd nu weder opgehaald , en, fo veel

Sn-" ^^'/f'"'^**'''''
berigttedenKeyfer, datheteenkoftelij-

tT f-f ,
«loorwrogten rok was , die fijn vader Conftmitius de Groo-

om hv K?l
gebouwd wierd, aan denBilTchop Macarius,

tTrrlu^
"^""^ plegtelijkheden, en het bedienen van den Doop, aan

rn i"'
g^g^ven had; defen, feyden fy, heeft Cyrillus geveyld,

=n is gekogt van een der Toonneel-fpeelders , die daar mede op het
acnouwburg voor alle man danifende, plotfelijk ter aarden viel, en foda-
nig gequetft wierd, dat hy het bedierf Sie nu Sire, fey Jcachs, hoe
tijHaam die mannen zyn . om over anderen hun -vonnis te vellen

, diemk eenen in hunnen Raad hebben. Op defe befwaring ging de Verga-

, ^ [Lil 2] dering
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En nevens dering voort tot hunne uytfpraak, waar in fy hem, nevens twaalfandc-

iz. andere
j-^j, ^ affettcdcn en banden. Tien leden van de Vergadering weygerden het

* '^^* befluyt van het affecten defer BifTchoppcn te ondertekenen, die om hunne

hardnek kigheyt aanftonds van hunne Biflchoplijke bedieningen en Kerk-

beftier wierden opgefchort , met byvoeging , dat fy , indien fy binnen den

tijd van fes maanden de handelingen en gemelde vonnis van die Synode

niet goed keurden5insgelijks afgefetjcn door de Biflchoppen van hunne Pro-

vincie anderen in hun plaats gekoren fouden worden. Dit wicrd alom

bekend gemaakt, met laft, dat defe Synodale orders nagekomen enuyt-

gevoerd fouden worden.
Komt on- IX. Cyrilks

,
volgens dit vonnis gebannen , bleef in dien ftaat fo lang»

nus weder Cofiftantinus overleed, welk was binnen twee jaren na die tijd-

in het befit Julianus i die na hem op den Troon quam, poogende figfelven en fijn^

JJ^^'j'»^"-
regeering by het volk aangenaam te maken, herftelde(r) (onder andere

blijken van fijn gunft) de BifTchoppeti , die ten tijde van fijn Voorfaat

gebannen waren. Van defe gclegentheyt bediende fig Cyrillm buyten

allen twijfel, en hy keerde weder tot fijn plaats ^ immers onder de re-

geering van dien Keyfer vinden wy hem fitten op fijnen BifiTchoppel/j'

ken ftoelj en dat by een gelegentheyt en voorval , dat fo aanmerkelijke?^

als'er ons mogelijk in de Kerkelijke Hiftorie een voor komt, welk

den Leefer oordeele niet onaangenaam te fullen zijn, en daarom ^^^^

julianus om (landelijk fal voorftellen. Julianm poogde, door allerley middelen»

d^iiteipcn Chriftendom te fmooren, en, fo het mogelijk was, t'eenemaal ^'Y^

in het her- te roeyeu 5 onder anderen nam hy voor de Joodfche Natie te begunftig^."

hinncgods-
^" bevorderen j niet uyt eenige genegentheyt tot hen of hunne RcU-

dienft. gie , maar om dat hy defelve wift de vinnigfte en oude vyanden
Chriftenen te zijn. Hy veynsde medelijden met hun noodlot en ong^'

lukkige ftaat te hebben, en beloofde hen alle mogelijke hulp in het her-

ftellen van hunnen godsdienft, en het weder ophalen van den ouden luyi^^^^

Schrijffcen liunner Religie 3 tot dien eynde liet hy hen den volgenden brief to^'

beleefden komen Cs') l

brief aan ^ ^

hen.

Julianus aan de maatfchappy der Joden,

DE fware fchattingen, die u onbefcheydentlyk zyn opgelegd, cn

ongemeetie groote /ommen gouds , die gy in het Lands-compoir b^^^

moeten opbrengen ,
zyn verre boven die andere dicnjibaarheden en ond^^"

drukkingen, die gy in voorige tijden hebt moeten uyt/laan^ge/leygerd^

groot gedeelte van dien heb ik met mijne eygene oogen reedsgefien, maar m^^^
heb ik daar van gevonden in de Schrifteny die het tegen u hebben opgeV^^'

en u toegefonden zijn. Thans ü men doende gewee/i, om u op nieuw aan^^
vallen, dog ik heb dat ge/feuyt

, verboden, en, uyt verfoeijing vanfi^
ken onbillijken handeling, de orders, die tegen u gereedlagen , enup^"
den toege/ónden te worden

^ verbrand-, fi dat niemand u van nu af
met het gerugte felfvan fuiken onregtvaerdigen handelfal konnen i^^^'

fchrikken. T>e oorfdak van alle de/e onbillykheden moetfófeer niet

den toegefchreven aan mijn broeder Conftantius, goeder gedagtenis ^

ƒ
wel aan fömmigen , die by hem /ionden , aanfijn tafelaten , maar
rifchefteHingen, en Atheïftifche driften hadden-, welke alle ik

eygene handen opgevat , en in een diepen put weg-geworpen heb ,

felve voor eeuwig te fmooren , fo dat'er de minfte gedagtenis niet

van fal over bleven. Wat my aangaat
,
ikhebvoorgenmenualle'vriena'^^

(r) Hem, lih. ^.€.^.p. 127. (s) Julim. Epift. i^.p, i



D E N H. C Y R I L L U S. 4^5jchap en gunfte, die ik kan, te bewyfen, en daarom uwen broeder "S^-

fy'd tlTT'l F" ^"rts-vader, geraden, defchatting, die u ge-

mlri '''-"Stehoudeu, met verfekermg , datme.
voortaan uwe Natte met filke ondragelyke Ufien falbefioaren,
gy onder myne regeermg naar uw believen vejlig envreedfaamMthmen leven, teneyndegy, buyten ve,-der befwaarnis , iu ZTZrtelyke gebeden tot God, den groeten Scheffer , en het befte aller IVetZ'dten t behaagd heeft my n^^tMMerheyligUe handdeKroon op het hoofdtlpllen, om voorfpoedvan myne regeering bidden moogt : een die/ndte tk fekerlyk van u verwagten moet: -want daar dte metforZn e^hekommermien te worftelen hebben, gemeenlyk vaneennau-^ enhtkromten gemoed zyn, en hunne handen niet vryelük ten hemel kounen ophVffen z.t,n dte van angBtge forgen ontlaft zrn , en hunneftelen in tlilhi'ten bedaardheyt bejitten konnen, allerbequanmft om met htmneaSl

1?/ rT"j- '^f
'"""fpoed van mtneregeeringte biddenMl

Teren en Jl ""'J ''''f'
'

ten beften te

telkïk Zo7en bi^lt'
-""^^^euoomel heb fte doen nytvoeren-,

ZmeÉSjl!l ^ het, dat gy voor.

eZetZeldt T^'*'' 'f^'^t'kdeVcrüM.veld.togtgelukkigteneynae hebbende gebragt
,
en de Heylige Jlad J^nfoX^m (die fy fo Jruy-in n tyd en met fuiken ernft gewenfiht en gebeden heb) weder bfwoZd

"

te mogen ften-) door myn toedoen herbouwd zijnde , aldZ wooneT enaldaar met u onfe tfamen-gevoegde gebeden aan het OpPerfteITerenvZde wereld of-offeren mogen. " ' "v*^''^»»

Vervolgens ontbood hy {t) de hoofden van de Toodfclip NTnf,V t,^„
pende Waarom fy gemerkc de Wet v"

plaatfe
,
en fulks nergens ged^in mogrworden d.nt T 7^' ''"."""^

hunnen Tempel reedi was verwoeft enTv vn t" J'™?'^"'

'

waren. .aar% hy hen beJftTet;ï^pT^f r^^^^^^^^^^^^
gevvoontens hunner Voor-oute

S^i^ h
Plegtelijkheden hunner Rel.gie te dienen. Twee dingen be- wa.h,d,„

Heydenfche bygeloovigheden over te halen, in welke hoop hy gefterktwierd
,
om dat d een en d'ander van het offeren en reuk-werk hielden

,

/u^^T*^ ^ï'^' ^''^ ^^'^ deel der Joden aan de letter en buvlwn Ichorffevan de Wet hangen bleef, en van den geeftelijken en eehcv-men i,„ ^veymg verftond; en ten tweeden, hoopte hy daar door de
i^nriitcnen een dood-fteek te geven, en door het herbouwen van denlempel en herftellen van den Joodfchen Godsdienft, waar teeen Chri-

fen S^t" t^'^'^'j'^^!' r^^f'
«ytgefproken, te bewijfenTdaton-

y
iHi ontrent drie honderd jaren lang de waarheyt van onfes Heeren

voorlegging door droevige ervarendheyt , bevonden hadden, ontfin-^'^;2
gen dien laft, als een faak, die fy wel meermaals gewenfcht , maar

^"
nooit konnen hoopen hadden^ met een onuytfpreekelijkc blijdfchap,
cn waren daar fo trots en moedig op, dat fy met de Chriftenen beeon-

[Lll 3] den

tilt
5°*- I-C. 57, 38,39./;. 140. Amm.Mmell.Hh.zi,.iit

Aa.
f^'^^"'"^'"'''

^- ' '^h9>?-Homil.ii. in Mittlh.f. 25. & Homil.^i.in
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den te fchimpen , en over hen te zegepralen , ja felfs te drcygen hert dó

felle uytwerkingen van hunne ftrengheyt niet minder te doen gevoelen >

als fy felfs tot nog toe van de Roomfche Mogendheden hadden moeten

Maken alles afwagten. So ras was defe tyding den Joden alom niet geboodfchapt j

tot heth'^f- fy bragten 't geene daar toe nodig was van alle kanten tc famen ,
ja

yTrZln de vrouwen felfs verkogten , tot voortfctting van dat werk ^ hare kley-

Tcmpeigc-
j^Q^jjgj^ Vercierfelen. Het geene boven dat alles ontbreken foude

,

de Keyfer belaft hen uyt fijn eygen fchat-kift te verfchafFen , en Jlyf^^^

van K^ntiochien (die te vooren Onder-ftadhouder van Britannien ge*

weeft was) tot Opfiender over het werk aangefteld, met magt, oxSit

des noods zijnde, den Landvoogd van dat landfchap tot hulp te roe-

pen. Dus wierd alles gereed gemaakt i de uytgefogtfte konftenaars bc-

reydden en fleepten van alle kanten derwaards fteen , timmer-hout ,
en ai

't geen daar toe verder vereyfcht wierd , met het gereedfchap en de

werktuygen ^ ja men wil , dat fy tot grooter eer en roem van dat werK

filvere fchuppen , houweelen en manden fouden gemaakt hebben, M^*-

een woord ^ niets ontbrak hen tot hulp j felf de fwakker en t^^^''^^^

fexe floeg hare handen aan het werk, en droeg in haren fchoot al bet

puyn weg j ja de Heydenen weygerden hen , tot fpijt van de Chrifte*

WatCyrii- nen, hun hulp niet. Cyrillm ^ de Bilfchop ^ fag dit alles aan, doghe^
lus daar on- bende ovetwogen 't geen de Propheet Daniël ósl^lt van had voorgefpel^

Sc.''°°''eri door onfen Saligmaker fo duydelijk voorfegd was, feyde hen ron<J

uyt, dat nu de tijd gekomen was, dat van dien Tempel d'eene fleennt^^

foude op den anderen gelaten worden^ en dat het oordeel ^ daar over vafl

onfen Heere gefprooken , nu ten vollen ftond vervuld te worden :
d^

Wonderiij- uytkomft bewaarheyde defe fijnevoorfegginge: want als fy de fundameO'

kc vcrfto- ten opgegraven en klaar gemaakt hadden, ontftond'er daags daar aan
iJ*

ringvandat^g
voor-nagt een fchielijk onweer, welk al het puyn, dat in cennaaft^

'

gelegene valley t'famen gebragt was , nevens veele duyfenden fakken kalK

cn al het fand , dat tot het metfel-werk gereed lag , op-nam , en herwaarts

en derwaards verfpreydde j op dat onweêr volgde een aardbeving

)

de fteenen , welke nog van het oude gebouw des Tempels overgebleve»*

waren , uyt de grond opwierp , veele menfchen doodde , en eenige naait'

gelegene huyfen, en door die weder andere ^ om verre wierp ,
waardoo

de gene , die nog onder de ncder-geftorte huyfen levendig gebleven v^*'

ren, armen en beenen gebroken, en deerlijk ja doodelijk ^^o^zx.^'^'^^'^'^

den : wanneer egter , dat alles onaangefien , de Joden in den morgeï''

ftond met het werk poogden voort te gaan , quam*er aan alle kan^^^

uyt de fundamenten een groot vuur opbarften, welk niet alleen hun g
'

reedfchap en werk-tuygen, maar de werk-lieden endeaanfchouwers lel

verbrandde en verteerde : dit baarde een ongemeene fchrik , elk vl^^

naar een veylige plaats, dog de meefte hoop liep naar een naaftgelcge

kleyne kerk , daar fy hun gereedfchap gewoon waren te bergen

,

daar komende, vonden fy defelve onverwagt gegrendeld en ge^^^^^g*

(hoeweFer niemand in was) en als fy deffelfs deuren met geweld p

den op te breeken, viel een vuur op hen, daar door veele vernield j^^^

de overige deerlijk gefengdj een groot gedeelte van dien dag de ftf^

op en neder liepen. Op de kleederen van alle de Joden wierden ^

^^^
nagt, feyd een der Schrijvers, fwarte kruyffen, met fterren

beydcn, ingedrukt, die de ongeloovigen des morgens gewaar wo''^^^
poogden uyt te walTen, dog te vergeefs ^ welk hen, tendeelebevr

-

en ten deelc befchaamd, het werk deed ftaken, en elk iijnes

gaan. Defe vreemde en wonderlijke werking van de ^^^^^^jï^^
gjjeyt
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fienigheyt en kragt, raakte wel het berte van fommige, die fig lietea
oopen, en door' gebeden en erkentenis met hem, dien fy tot nog toe

geialterd en gehoond hadden, fogten verfoend te worden, cgter bleef
Jiet meerder gedeelte van hen hy hunne oude hardnekkighcyt en onge-
^001. „ So weynig vermogen de wonder-werken op der menfchen fie-
3> len , wanneer de kragt van Gods genade defelve niet vergefelfchapt.
X. Nog eene faak word'er verhaald, die ter felver tyd foude zijn'tEuange.

Voorgevallen. By het ophelderen van de fundamenten wierd'er een
fteen ontdekt, die op den mond lag van een diepe vierkante kelder, wt^d"
Welke m een rots was uytgehouwen , waar in een van de arbeyders met een ^"

touw wicrd neder-gelaten , die defelve vol water tot het midden van fij-den^'^°'^*
ne beenen toe, en in het midden van de kelder een pilaar vond, die een
weynig boven het water uytftak, en op die pylaar een Boek, dat in een
fijn en fuyver linnen kleed gewonden was: de man met dat Boek opge-
haald zijnde, fag men dat de doek nog geheel en niet vergaan was, en
dat het Boek geopend zijnde, tot verwondering van alle, do^ byfon-

tot verbaafdheyt der Joden en Heydenen, behellde het Euangelium
van den H. Jobames

, welkers eerfte woorden met groote hoofd-lette-
ren gelchreven waren: In den beginne was het Woord, endeHET Woord was by God, ende het Woord was God. Dit
laatlte egter moet ik bekennen ruft maar op het enkel getuyeenis van
rhiloftorgiusy hoewel oud genoeg, gemerkt hy binnen de vijf jaren
na dat dit voorviel, geboren is: maar wat daar van is of niet, wv we-
ten

, dat de voorgaande Gefchiedenis verhaald word van menfchen , wel
ker geloofwaerdigheyt en opregtigheyt by niemand verdagtis, waar
van eenige leefden op defelve tijd, en andere niet lang daar na: ja het
voornaamfte daar van word felfs opgehaald van Jmmianm Marceïïtnm,
Juhanm eygen Hiftone-fchrijvcr , en dat meer is bekend van dengroo-

^11 Z'^u'^^''^^^
""""

1^
Joodfche Natie (at). Laat my toe hier nog Julianus

dit ecne by te voegen
j
Dat

, naar het verhaal van Or^/i. r^) , Julil^'^'r^r'nm C waarfchijnlijk als hy fig in fijn groot voornemen bedrogen vond^r^/pei'
lalt gat een Schouwburg te Jerufalem (van de materialen , fohetfchiint,'^°°^^'=^^^-
tot den Tempel gefchikt ) te bouwen, alwaar hy by fijn tMiuys-pe'n
Komft van de Perfiaanfche veld-togt de BifTchoppen , Monikken, en
alle de Heyhge Mannen van die plaats ten toon ftellen, en voorde wil-
de heeften, door kon ft verwoeder gemaakt dan fy van natuuren zijn

,

om van defelve verfcheurd te worden, werpen wilde. Maar de God-
delijke goedheyt quam dat voor, en hy viel felf in de put, die hy voor
andere gegraven had.

XI. Ik kan van defe Hiftorie niet affcheyden (hoewel ik'ermy reeds Aanmer-
te lang mede heb opgehouden) fonder eenige van die aanmerkingen ,i^>"gen'^^=>'"

die er de H. Chryfojiomm {z) over maakt, op te halen, die uyt dien^^yX
nootde tegen de Joden dus redencerd : Na dat hy hen gedrongen had met mus.
de voorfegging van T)amely rakende de geheele en onherroepelijke ver-
woefting van hun ftad en Tempel, neemd hy aan die waarheyt uyt de
GdchiedenilTen te beveftigeuj „ Hadden , /^'^ , de joden het her-
«bouwen van den Tempel nooit ondernomen, fy konden voorwenden,
sjdat fy fulks hadden konnen doen, maar fy hebben het niet min dan
5> driemaal gepoogd te doen> eens onder den Keyfer e^/:^r/>///cf , wan-
3>neer fy fig een grooter verderf en verwoefting op den hals haalden j

55 daar

(y) Philofi. lih, 7. c. 14.^. 508. ex eo Niceph. lik 10.p. 7<J. (x) Zomach David P. 2.

/'^ 3^. f^id. Hottina. Htfl. EccL c. 4. §. 3 207. (;) Hifi. Uh.jc. \o.fol.
3 24. Orat,

l .
adv. Juda. Tom. i 4:; 4. 0-c.
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„ daar na onder Conftantinm den Grooten , die hen niet alleen verftrooidcj

„maar de ooren affneed, en, tot ftraffe van hunne rebellye^ met een

„ brand-merk deed tekenen een faak , die de bedaagden onder hen nog
„kan heugen. Maar dat ik nu tegen hen wil inbrengen is 't geen Telf

„dien, dic nog jonger zijn, bekend is, gemerkt het met onder Jdria-

i^nus oï Conflant'mus , maar onder de regeering van een Keyfer in onfen

5,tjjd, niet meer dan twintig jaren geleden, gefchied is: want wanneer

Julianus , die in godloosheyt allen die voor hem geweeft waren te bo-

even ging^ hen, met oogmerk, om fe tot fijne afgoden-dienft over te

3, halen, voor-ftelde hunne oude Kerk-zeden en offerhanden ^ fo en io

5,wierd God van uwe Voor-vaderen gediend ^ bekenden fy openhertig»

yjfulksjfonder geweld aan hunne Religie, buyten Jerufalem niet te konnen

„doen: Geef ons ,
feydenfy, onfefiad, herftel onfen 1empel , laat ons

iifien het Heylïge der Heyligen, Laat ons hebben eenen Altaar, danfi^^^

iigy ons haaft fien offeren onfe offerhanden, gelijk onfeVaders byoudsg^'

daan hebben. Dus fchaamden fig defe rampfaligen niet ^ die dingen te

ontfangen uyt handen van een Heyden ^ en bedagten niet , dat fe

„poogden naar een faak die onmogelijk was. Waren 't enkelijk men-

„fchen gcweeft, die hen hadden verdorven
, menfchen moeten hen heb-

i,ben heriteldj maar nademaalhetGodis^ die hunne ftad verwoeft heefr,

„Wat magt van menfchen kon het Goddelijk befluyt vernietigen? W^^^^
,yde Heere der Hejrfiharen heeft het in fijnen raad be[looten, 'wiej^^
iyhet dan breeken? en fijne hand ü uytgejirekt , wiefalje dan keeren {a"}^

„Maar genomen, mijne Heeren, de Keyfer had uwen Tempel herfteld,

ijen den Altaar weder opgebouwd, gelijk gy te vergeefs hoopte dat hy

i,foude konnen doen, foude hy ook het vuur van den hemel konnen doen

„neder-komen^ fonder welk uwe offerhanden godloos en Gode onaan-

„ genaam fouden geweefl zijn ? Dit onaangefien hielden defe arme blindeefl

hardnekkige menfchen by den Keyfer met hun verfoek aan^ om hen

„in het herbouwen van den Tempel behulpfaam te zijn, die in gevol-

i,ge van dien, hen met geld voorfag^ mannen van aanfien tot Opfien-
„ders van het werk ftelde, konflige mceflers hen van alle kanten roe>

„fond, en geen fteen, gelijk men fegd, ongeroerd liet, om te geüj^^

„hen op dien grond tot den afgodifchen godsdienft teverlcyden, en de

„voorfegging onfes Saligmakers te vernietigen: maar hy, die de 'Wjjfi^

y.-uangt m hunne argliftigheyt , deed hem haafl fien, dat de Goddeüj^^'^
„uytfpraken onverwinlijk zijn, en dat niets de Goddelijke befluyten ver^

j,breeken en te loor ftellen kan : want fo dra hadden fy dit godloos

„voornemen niet begonnen in *t werk te (lellen^ de puynhoopen op^^f
„ruymen/en de fundamenten klaar te maken, fo dat alles tot het v^^^''^

„gereed was , of daar borft van onder de grondveflen een vuur uyt^

„dat de bouw-itoffen, met dc werk-lieden, en de Toden, die het aan-

„fchouwden, verteerde, welk van Julianus gehoord zijnde, ft^^^^
„hy^ uyt vreefe van de Goddelijke wraak op fijn hoofd re halen,

^ij''

„voornemen. Indien gy nu te Jerufalem komt^ gy fult daardefund^"
„menten vinden bloot leggen: en indien gy naar de reden vraagde ^
„fult'er geen ander befcheyd van krijgen als 't geen wy 'er even van g^'

„geven hebben. Hier van zijn wy alle getuygen, want defe
^^^'^^^

„zijn niet lang geleden by onfen tijd gebeurd, en geven een vaft^^

„onwankelbaren grond, om op ons Chriftcndom te roemen >
^^'^^

5,orn dat fe gebeurd zijn^ niet onder de regeering van godvrugtig^ f
„Chnftene Keyfers, op dat men niet foude konnen voorgeven^

dat

^ „Cbri-
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"n.r '"^ft
^"
i"f §^^«P«nd" hand het weder opbouwen van den Tem-

«pel geltoord hadddn; neen, 't is toen gefchied, wanneer onfe Reli-

"l,nn» ^^T'
^'anneer wy in gevaar waren van ons leven;

5. wanneer ons alle vryheyt , felfs om te fpreeken benoomen wis'
„wanneer het HeydendoJde overhand had f en wanWer d" afriftlnen„fig in hunne huyfen verbergen, of in deboiTchenen wildernifTen vki<r.„ten moeften. Dit was de tijd, wanneer defe dingen Gebeurden nr, A.r„de onbefehaamdheyt felf geen de m.nfte fchaduw vfntn fvoorw^end„fel foude konnen hebben. Na dit alles derfd gy, ó lode" no^r ^
„felen daar gy de voorfeggingen van Chrijfm, het getuygènis van dé„Propheten fiet, en de uytkomftderfakenükIaarl.jk^vertuv"d enh.^„vonnis tegen u veld? Maar 't is geen wonder, want fodanf<r L ,"ti,d„den aart eninborftvanuwe Natiegeweeft, onbefchaamd en ha?dnekk

i

„en altijd genegen om de klaarde en billijkftebewijfen tegen tefprekén'XII Onder de regeenng van >w;doet fig in de H.ftoricn nieL r

Prfeftette^ntfi' '?^^''rtl°P' ^'^ dat de foon van een Heydenfchv"er

vrouwe huS j^fr ^"^ bedenkelijke hardishevtbeiegend, inwordbe-

van d^e Ïw. ? '^ff' ontquam,^„ by JtóiJ, Binthop fZ^;/"

ln btkntLr{^
fchuyl-plaats fogt die hem by nagt naa Paleftina, c X?"

het middel wierd van fijn eyfen v4r te bekfen'. "uZTj^^i cj

ITI „vr h.,n h^ll
Biffchoppen

, niet lang voor de dood van -"-b^-
««•r, uyt hun balhngfchap weder ingeroenpn ning wcd«
den hem ontrent die t.jd te Terufarern Jr^

immers wyvm- in 4efie

regeerde. Het was ontrent die tijd, dat Cyrilks\ot het Bisdom van oei r

h^lZT\''^if'^^'
verfcheydene veel moeyteom ^edaan wiJrd,

dorTtiTc%'^^^^^ naarhetreg|envanr/..;te"

ll2 r ^Pi- ^'n
uytmuntte. Defe is ^eweeft die Ge^

"
^^jms (g}, die Rufinus twee Boeken van de Kerkelijke GefchiedenifTen

e oote vnn ""T^
van ^..y?tó/. in het Grieks vertaald, en met eenHyWdgroote voor-reden verrijkt heeft. Maar dat hy dat werk op verfoek van bihrevcn.

blL l"""^^
hebben ondernomen, enfy, gelijk'er van fommige wordoygcvoegd, die vertolking met onderlinge hulp hebben iiyt^evoerd , is

Hifl-nr^^"""
^' "^^^ t'eenemaal onmogelijk, gemerkt Rufinus fijnenmorien niet dan eenige jaren na Cyrillus dood befchreven heeft.

m^rA.n -i^^
^^""^^ j?"^^ ""^^ Theodofius regeeringe wierd het ver- Cyniius

u .
Conftantinopelen uytgefchreven , waar in een vanf5"7"^«

Üe Hooiden of Vnr»rrifff ' ^ ^ r ^ •// 1T7- Hoofden in
• 1- Q vooriitters (^^ij^euovsf if^j^ 6|ap;^o.J was onfen Gy^//////. A^at de Synode

aie synode verhandeld zy, hebben wy in het leven van Na-z,ïanze t«<-on-

««J opgehaald. Het geen daar uyt hier pas geeft aan re merken, isdefor f^^f
°°P=-

ge, die aldaar voor de drie groote Stoelen^ Antiochien, Conftantino- Watdaar
pelen en Jeriiralem gedragen wierd. Sy ftelden in de oudfte en Hevlifre ^^^^'^"'Jeid

P?'^'l'^ref[^..p. ^76. if) Ub, 5.., 8.;.. 207. ig) Phot. Col ^^^Vol. 109.
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Apoftolifche Kerk van Antiochien, gelijk fy defelve noemen (V)y FU'
njtanus tot Nafaat van Mtletius

,
die, geduurende de Synode, overleden

wasj te Conftantinopelen in ^X'ii'SXsymNaztanzenus ^ die fijn plaats af-

ftond, Ne^iarms, en aangaande de moeder kerk van Jerujalem. (S^
word fe van hen genoemd) fy beveiligden Cyriüus regt tot dien ftoel^

Byfonder en gaven hem de eer van eeti (eer eerweerdtg en godvrugtig Bïjfchof te

Cynïus. ^i^' wiften dat hy , federt veele jaren , door die van de Ariaanfchc

party tegen-gegaan
, vervolgd, in ongunft geraakt, en afgefet was, eQ

daarom oordeelden fy niet meer als billijk te zijn^ hem te regtvaerdigeHj

en, wat ook tot fijn nadeel buyten-af mogt worden gefproken, vooral

de wereld te verklaren, dat hy eerft wettelijk tot Biflchop van die plaats

gekoren en beveftigd, en doorgaans een dapper voorvegter tegen
rianen geweeft was. Van 't geen dus by hen verhandeld was, gafm^ï^

's jaars daar-aan-volgende ( wanneer het grootfte gedeelte van die Bu-
fchoppen te Conftantinopclen weder tot een Synode vergaderd was) den

Paus T>amafüs verflag , ten eynde de Wefterfche Biffchoppen van dc

ware gefchapenheyt der faken mogten kennis hebben, en fien^ datfyio

't een en 't ander naar de voorfchriften en Kerk-order hadden te werk ge^

gaan. De Arabifche Schrijvers (/), die den ftoel van Jerufalem in die Sy-

node tot een Patriarchfchap , en tot de vijfde en laatfte in dien rang wie-

len gefteld te zijn , verdienen niet veel geloof^ gemerkt dje order eo

rang niet dan eenige jaren daar na is vaft gefteld. Na het houden van

Cyrillus dat Concilie leefde CyrtUus nog vijfjaren, cn ftierf in het agtfte jaar

dood, van 7heodofius{k), het jaar na onfes Heeren geboorte CCCLXXXVIj
zijnde oud en wel bedaagd, ten tijde als'er alom ruften vreede was:

want hoewel het eerfte gedeelte van fijn leven vol moeyte en fwarigheyt
geweeft was , het behaagde egter God hem in de agt laatfte jaren fijneS

levens een ftil en geruft leven te doen genieten j en dus word veeltijds

waar in een burgerlijken , 't geen niet min waar is in een geeftelijken

fin
:
Let op den vroomen , en Jiet na den opregten : want het eynde vati

dien man fal vreede zijn (/).

en uytbccl. XIV. Hy word in de Griekfche Maandelijke tyd-rekemng(m) bc-

fchreven een man geweeft te zijn van een middelmatige lengte, vaneen
bleeke couleur, en ruw van hayr, hebbende een platagtigen neus, en

een breed aangefigtj fijne oog-brauwen ftonden ftijf, fijne kaak-beenen
waren digt befet met witte hayren, fijn baard was gelijk een o-affel

tweën gedeeld, en fijn geheel toeftel en gedrag vertoonde een onlxfchaaf-

de boersheyt. Wat dc toeftand van fijn uyterlijk leven aangaat, hy^^"^^

een man^ die veele veranderingen en wiflel-beurten van voor en tegen-

fpoed onderworpen was, en door eere en oneere, door qtiaad gertigte^
goed gcrugte{ii) wandelen moeft; een man, die fomtijds in een plaats

van groote waerdigheyt en aanfien in de Kerk flonkerde, en op andere

tijden afgefet, gebannen, en met alle woede en wreedheyt van on-

verfoenlijke vyandcn vervolgd wierd, dog ten laatften met een helderen

en ftillen avond van het Xoonneel aftrad j een Man van geen gemeene ge'

leerdheyten welfprekendheyt, vaneenfonderlingegodvrugtigheyt,
vermoeyde lijdfaamheyt, en vaerdigcn yver tegen de vyanden van
regtfinnig Geloof, welker Boeken, felfs die van de fnoodfte Ketrer^^?

hy in fijnejongerjaren (<?) , om de gemoederen van fijne Toehoorderen,
re-

gen het fchadelijk inkruypen van hunne valfche leeringen, te kennen

ih) Vid.Theod.lik <^.c.c,.f.zii. (i) EHtych.Annal.Tom.i.p.ii^. yofeph.<^^JP*'
pr^f. m Conc. Co»J}am. p. 701. (kj) Hieron. de Script, c. 1 1 2. (O Pf^lr» 3 7- 3

7'

{m) Noeue. t.j Y.y,[té litcrU />t. (ji) 2 Cor. 6, 8. (<,) C^itech. 6.p, i

I
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da« '
geleefenhad. Hy wierd wel befchuldigd , of tenminftetlver-Hy «ricri

tev..'
^''""^"*'«,',^"3»"ï':he gevoelen te hellen, maar, eeliikwv reeds ''"TS'

£nTLf^Td r°"[^St. En fekerl, k. hy'erfen'de nlt aU^"tr
de v.nV u / •n^e-wefentheyt des Soons Cgeh/k wy in het evn-

ft.!f j" ^J"^" brief aan den Keyfer duydelijk fien ƒ, maar veroordeeldefelf de Anaanfche Leer-ftukken'c/; , den grooi'n afval van d°e eeuwen den voorlooper van den Antichrift, en henfelfs, als zijnde door.en'Kenge ooren, foete woorden ^ en andere aanlokkelijkheden vfrU^A^

mai:r''T. T'^".^^" t= CviSê O 'd n ^v.rilha strnztad) zyn, hoewel'er veele geweeft zijn, thans buvrTn nin^^'^f,™,

?veri?'"n'''=^^"' 'r-'™SVT/^"^ jonger ^ja;en, 4y?:ïe«overig. Dat Werk in lijn geheel (de np«..,-;,,«„ MeydL ZaT^hlOnderwyiJng, uytgefonderd; beftaat in drie-en-twintig pred.kftienr^"' c .van agttien voor de Comfetenten, of die op den naaften trap war™gedoopt te worden, en de overige vijf. die il^y?^^.^;.^ gen^aamTw,e^'^|i"^^•

S^n^TntÏLrdT tr'^"g'g^<^'-P^^"^^^^
heden CthanTin'd; Kerkelettt?'"'^ ^" byfonderdeWig-
heden of SacramenfL^ ï"^ ^^'^«^ gfoote verborgent-

ydelhevt te willen t rt
Euangehums voorftelde. Het is fotterny en d.-= bc.

derwSeen in r.^^^^
fommigendoen in twijfel trekken, ofdicon-™-^

defendag, daar foLige«^ijtiZyte^ £rit '''^^ '"'-'^

vol£„tSerg£fe

da , fo Lekt cSnT'"\"'" ^°"P^^ M^^^ beh^^'-en

maar d.ÏÏ?. f
^es Saligmakers kruys,

hen 1 ± K™5'.^ T'' "^r^" overgebleven, en alsnog L
Jerufalem konH "i"

'^"^'^"^ vanj^.^.C/.n^.to^pnde getoond worden (0, welk buyten allen twi^el CV^

dS TnH"?i" f' S'^f dat'er niei fekei

als den r.! ^4 fpreek-wijfe meermaals gebruykt , om niet anders

ren?' ^ "^°°'-digen t.jd uyt te drukken. !)„s /eyd hy onder ande-

g^êSh.
^'^ ^P'''''' ^= ^"-f^"' '^S Chrifteiijke Reli-

^J Z ZZ'^i"
^'^'''hk' Mannen, «^V,«

WT?. ;.r* ^TT «ytgedrukt met de woorden,

liik véertX To'' ""H n^nwoordtgen tijd; en egter was het oogqtia-

aannlm J^'^'^f.'
^"'«/'^«^««^ het Chriften GelooFeerft

üvttrXntf • ? h'erof daar iets voor komt , dat niet al te net word

dik^rip r
^'^^'"^ % errinnerd , dat hy die pre-

Jr "jne jongere jaren, en niet voorbedagt of naar den fwier,
•paar voor de yuyft gedaan heeft. Maar om voort te gaan ; in fijne lef-=n, voorgelteld ad lUuminatos, aan de rerligtten (gedoopten) onder-

<b\ Cm L
[Mmm 2] wijft

2.7 fU'l''"''^^-®;"?;''^- ^''i.C««^''-i8-^-5o;. (r) Cauch.J.f.

322. C7- 14.;.. 349. (») C<««i. i7.;.44i.
'
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Sijn fchrijf- wijft hy fijne Toehoorders ontrent den Doop, .én alle de voornaam-

c^iSr gronden en hoofd-ftukkcn van het Chrilten Geloof, figfelven als

fchc Vrëdi- een goed en wijs Leer-meefter voegende (x) j naar het begrijp en ver-

kacien. ftand fijner Toehoorders , fo dat hy hemfelvcn door een duydelijKe

en gemeenfamc manier van fpreeken verklaard , fonder fwier van wel-

fpreekendheyt , diepfinnige bewijs-redenen , of Wijsgeerige redeneerin-

gen, maar door een eenvoudig voorftellen fijn gevoelen t^elkensbeveftigd

met veele tcxten uyt de Heylige Schriftuur , welk hy alles deed ion-

der daar op te vooren veel geftudeerd te hebben ; waarom ooK

En in de in

"^''^''^'"^^'^ %iho^^Hcro!.i^ lejfen die voov de vttyft gedaan zpn ,
genoemd woi*-

leydiVtot Maar in fijne Inleidingen tot de Qhrifielijke Leer is hy vry

defdvc. nauwkeurig in het verklaren van de artijkclen des Geloofs, waar op

fijne Leerlingen ftonden gedoopt te worden. In de vierde Catechis-

mus-predikatie had hy ter loops een korte verklaring gegeven van dc

gewigtigftc Leer-ftukken , rakende de drie perfoonen in de Drie-eenig*

heyt , die hy daar na weder ophaalde , en wijdloopig verhandelde jn

fijn verklaring van het Geloofs-formulier. Gemerkt nu het den 1^^'

fer mogelijk niet onaangenaam, maar in tegendeel dienftig wefen

te weten , welk het Geloofs-formulier was , dat in de Kerk van Y'
nifalem (alwaar het Chriften Geloof eerft geplant, en eenigc eeuwen

ongefchondcn bewaard is) gebruykt wierd, als zijnde het oude Oo-

ftcrfch Formulier, waar van Rufinus gewag maakt, welk in alle
^^^^

len niet het felvc is, dat in de Synode van Nicea is opgefteld,
ook dat in het Concilie van Conftantinopelen wierd goed-gekeurd ^

fo fullen wy, ten befluytc, hier opfaraelen en tTamenvoegen alle

felfs artijkelen, volgens de order als hy defelve verklaard ^ dit alleen voor-

af feggende , dat het Conftantinopels Geloofs-formulier uyc dit en

dat van Niceën t^famen fchijnt opgefteld, gemerkt hier in vcrfcheycJen

uytdrukkingen zijn, die naderhand in die anderen fijn overgenomen.

Het Geloofs-formulier , by ouds in de Kerk van Jcrüfalem gebruykt.

"ofsS; \Kgeloove in eenen God(z), den Vader(h\, Almagtig{c), Scheff^
muiier van des hemels en der aarden , envanaliejlenelijkeenonjïenel^ke dingeif i^r
Jcrüfalem. eenen Heere J efijs Chriftus , den (f) eenig-gebooren Sone Gods , i^'

genereerd van denVader voor alle eeuwen t waaragtigGod , door 'WS^.

alle dingen gemaakt zijn ; die (g) vleefch , en (h) een menfchgeworden ^»

diegekruyft (i) , begraven , en ten derden dage van den dooden weder ö/lf
jiaan , en in den hemel opgevaren is

, en ter regterhand des Vadersfit

;

wederkomen ^falmet heerlykheyt om de levendigen en dooden te oorde^l^^'

wiens Koningkrükgeen eynde hebbenfaL En(\)indenH.Geeft , denf^^^'

fier, die door de Tropheten gejprooken heeft; en in(m) eenen 'VooP^^l
vergevinge der fonden , en in eene Heylige algemeene Kerk, en in d(T
ftandinge des vleefchs

, en het eeuwig leven. Amen.

182. CO io.p.J97> (f) lï.^ 2i8. 230.238. ig) 12.;;. 245.254. (^^

p.z$i, (*)I4 ^3M' (^) 15-^358.561.35)1. (/)i(J.p.397. (w; i8./7.47<^*^^

Cyrillus Schriften,

Egte. Valfche.

Schriften,
^^^echefcs ad llhiminatos XVIII.

' Catechefes Myftagogicce V.
Epift. ad Conftantium Imp. dc ap

paritione Crucis.

Eynde van het leven van den H. Cyrillu?

Oratio dc occurfu Domini- .

Epiftola ad Auguftinum de mir^^^'

lis Hieronymi. Lat.
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HET leven'''
VAN DEN

H.AMBROSIUS,
BISSCHOP van MILANEN.

Eerste Afdeeling.

Van ^mbrojius geboorte af tot de Synode ran Aquileja toe.

INHOUD.

^ZfZTiZ fli f^f
ontrentJijn mmdllsh,in dewiegkg. Een

Het tejorgen.oneen be^uaJ-^T^^^J^tVnlt

gebra£t worden. Brieven Cn Zll T ^^*^'"'¥f
"rder lan over-een

%ld ider op fijn ZifellkTLftoX^^
hem gefchreven. Hy

fchoplyke bedien,ng. HhJdeerd tr TT^T"^ vanfijnBif:

levdvan Simni irifn„c f " ,
Godgeleerdheyt onder het be-/fyrf w«bimplicianus. Syn yver m het hervormen ian (iin Bisdom

TJinfS '"'"Jj''hJre%k kven. De NoordfcheHLm vTe:

ZZ} 'i^''&t'""'*-l\\)ncnm, enbefoektKomtn. Eett

%Zlta7Zr'^i^'P'^ ''""^ fijne gebeden genefente^Z

Moeyte hem door de Aruanfche Keyferin Juftina aan.edJan. sL
£Z"T • ""'^^'^

^'t'^ JO»Se» Keyfer Valen-C ;// "'f T p'^u*'" ^'J^^'^'f ^-^rr^^^gemaakt,

ZeZeit^^^fMten

|E H. Amhrofms, hoewel van af-komft een Burger van AmbroCu?
Romen, en van een adelijk geflagt , was gebooren
in Vrankryk, en naar allewaarfchijnlijkheyt teArles,^^^
de hootd-ltad van G/2///"tfi\r^^-^ö;/^'«/j-, alwaardeOp-

^^^^^^^^ per-land-voogd fijn gewoon verblijf had: enfekerlijk>s^^^^^
^y^g ggj^ vermaarde plaats ^ en is , gelijk het toen/et Hot van den Keyferlijken Stadhouder was, naderhand de Setel ge-worden van een Koningkrijkj een ftad van fuiken luyfter cnpragt, dat

Aufomus {a) ^ ter oorfaak van haar grootheyt, en om dat fe een

(a\ ri^ ,
FM mm 3! volk-
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volk-planting van de Romeynen was, Gallula Roma^ het kleyn Fran-

De tijd fche Romen gebynaamd wierd. Defe giflen wy de plaats te zijn, daar

wanneer. Q^fen Ambrofiiis gcboren is ontrent het jaar onfes Heeren CCCXXXUI?
Staat van op wclkc tijd fijn Vader (die insgelijks t^^^^r^j/^^/j genoemd wierd)
iij„ vader, ^vas {b) TrJfeBus Tratorio Galliarum, of Keyferlpke Lieutenant (Stad-

houder) in l^rankrijk ^ en de andere Wefterfche Provinciën onder die

felve Regt-bank behoorende j een van de aanfienlijkfte en hoogfte be-

was de dieningen van het geheelc Keyferrijk. Hy was de jongfte van driekin-

j^kfnder^u. -» MarceU'ma en Satyrus voor hem geboren waren. Hy wierd

opgevoed in het Tratorium, of Paleys des Stadhouders , alwaar het ge-

beurde, dat, terwijl hy op fekeren tijd in de open lugt in de wieg l^g

EenByen- en fliep ^ een fwarm Byen fig ontrent fijn aangefigt neder fette, en, foi^'

tlïnr"rijn
^^^^ ^^"^g ^'^^^^ docn, uyt fijn open mond uyt en in liepen, t)^

mond als vadct , daar ontrent wandelende , fag dat alles aan , en gebood de mey<^j

wiea u
^^"^ foude paflen, de Byen niet te ftooren nog te verjagen. Wey-

^*

"^S ^^jds vloog die fwarm in de lugt om hoog , fo verre dat fe

uyt hun gefigt weg raakte j waar op de vader, over fuiken wonderlijken
Wat de va- voorval verbaafd , tot die, welke by hem waren , feyde, (en 't was eert

WpcEwaaragtige voorfeg^ing) "Die Jonge Jal, indien hy het leven behoudt

een groot man worden. Hoe lang fijn vader na die tijd geleefd heeft, kan

men niet feggen > waarfchijnlijk is 't , dat hy ftierf , terwijl hy in die

Sijn opvoe- Geweften. Stadhouder was. De vader geftorvcn zijnde, keerde de W^'

mef in^ge°'
^^-^^e met haar geheel huysgefin weder naar Romen j alwaar alsnog 4^

jcerdheyt. plaatSj daar haar huys geftaan heeft, en nu een Kloofter van Benedi-

(Kindfch <ftijner Monnikken geworden is, aangewefcn word. Onder de genoeg-
voonfeggen hj(:e voorvallen in fijn kindsheyt is byfonder gedenkwaerdig , dat hy ge-

Som.; ^len hebbende dat fijn moeder en fufter des Bififchops hand (volgens de

eerbiedigheyt , die men in die tijden den Kerk-voogden godvrugtelijk

bewees) kuften, fijn hand hen insgelijks allagchendeom te kuflen voor-

hield
, feggende , dat fy dat ook aan hem verpligt waren j alfo hy fekef

En in den wift ook een Biflchop te fullcn worden. Sijne opvoeding was gelijk fijn
godsdieaft.

aQhoonc deftig CU fatfocnlijk. Grooter geworden zijnde , wierd hy

mcefter in alle geleerdheyt , die te Romen of in Griekenland te beko-

men was } en aangaande de Godsdienft , hy wierd daar toe aangevoerd,

byfonder door deforgen'tbeleydvanfijn fufter Marcellina, die haarfel-

ven tot een ongehuwden ftaat verbonden hebbende , en haar tijd in oef-

feningen van godfaligheyt en aandagt befteedende , hem met haren oor-

gang en voorbeeld tot een deugdfaam leven aanvoerde ^ en alle de ftrik-

ken en vuyligheden , waar toe hem een plaats van fo veele aanlokfelen

en verleydingen als Romen was , foude hebben weggefleept , deed oot'

wijken.

Hypieytin II. Tot rijper jaren gekomen, en van alle wereldlijke geleerdheyt
het Hof. voorfien, oordeelde hy tijd te zijn fig in het openbaar te vertooneo

,

begaf fig ten dien eynde tot het bepleyten van faken , die naar het Ho*

van den Keyferlijken Stadhouder in Regte betrokken waren , alwaar

de pleydooijen fo wel uytvoerde , en de faken fo fnedig en kragtig
J^^'

Word bc- pleytte ^ dat het eerlang ter ooren quam van Anicius Trobus , een

sSdhouder"
groot gefag en aanfieUj die onlangs Keyferlijke Stadhouder l^^'

fa lou er.|.^^
geworden zijnde, hem tot fijn Raadsheer aannam: (aan defen>^

'

eins Trobus vinden wy een brief [i*] gefchrcven van den Keyfer J
tintanus, gedag-tekend uyt Trier, in het jaar CCCLXIX, i"^^^^^/

Qf) PMlin. vit. Amhr. ofer. Amhr pYétfx. p. i. (t) Lik. x. Otl. Theêd, tit, 7, iifffi^'

Rc^. Tnvine. Ug. 5.
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hy toen weynig van 't geen naaerhand gebeurde , droom^nT .f^

%^^r. Op het ontfangen van die laft vaerde hy Sè^^Zten nam fijn verblijf te Müanen, de voornaamfte ftad vandlép "f.n.'"
' "T?

ujTV'^r^^jK^' hoofd-plaats van de geheeleIt! fal ^fchê "

k hnn^H 'f
" °fdenHfseerfteAm|renaren

, gemeenJk hun Hof hielden, geagt voor een van de vier ee^fte fteden vanTta'iien, en van de tien grootfte fl-pH^-n .v. a:^ ^:^a it
vanita- oatbe-

die om haar oudheyf, ras z^nd. f a ^"fP^' P'^«*' ''"7"'

derd en ne^ren-en derrialt ' }
^° ""^ '^S'*' gebouwd dne-hon-

hal^Trmag iVkëlTdK 'Zt ""'^^ Saligmakers) om
re voordeden nietS 1 ' T "'Vmen omtrek (felfs waren ha-

cierlijkheyt van hw l t ^l"^'^ "^"^ nettigheyt en

bouJen, L:"va'„^art:"oge'Örv:;;n ^e-

ne handwerkers, de gematigde lugt, vrirgtbareTron^
'^"^'^^

r'"]'""'
alle behoeften, groote^n koophandel

,

'en TZfZln.'Z",^''''^ V""vermaard was , en om die en andere redenen ml/ T^ '^^''' 'eer

het groot Milanen genoemd word do™ M.lano grande

,

feof defen grooten^Man, w^nXt'^^^^^^^^^
grootft cieraad, roemen, en haar hoofd onheff.n V

J u ' T '"^"^

jaren Stadhouder, en regeerde alles met ^ï]- ^^^hyvijf H„ctoe
hevt enregtvaerd4heyt,^d:gontlÏntd.^^^^^^^^^ tJZ^
val een groote verandering in fijn ftaat en 1^^!,

°°^erwagt voor- „„.

foort van leven overgaan. ^ ' ^^^'^ S«heel ander

Ar!lfiTtS':nïwV'" voornaamfte ftutvande—

.

w^fvf p'T^
-Beh^°^e„\^;rd^;^;r^^^^^^^^^^^^^ ^

loochenH/ /
hy fomtyds 't geen hem 4 laft geleed wierdronduyt

£ hem onH
fohybeftkonde, verfchoonde) alles , watl a„„o

Vonn,s 'r""'?
''''' ^.^"^'^^'''^ d« de dood ten ka ften het

firn doo7n'7 ^1J'%?SFLXX1V. So dra was het gerugt van ToctteMot

tot het 1/ '
of de Biftchoppen van die Provincie quamen

en DafTv"'"T N^fi^tefamenCO, alwaar de Keyfer hen liet we- r."""
anderen te ^'n^ '

Tff if
de Goddelijke Boeken meer als wardc

de z^^rtot H T: ^^^"^^l^
wat ineen man, die bequaam fou- fS™/'"

moerd e (1
P f^^'/ejeyfcht wierd; immers dat hy fodanig zijn vo"Xg.

fdven to ee:^" ^"it '^""rr^^^^^^'j'"^"
leer en leven, fig-

en metL ""^'"^^^^
"T,

'"^ '^«ugden en weldadigheytvoorftéllen,

vef^ZTT^^''^' handelen wandelde leere, die hy predikte, be-
«veltigen. Kieft, feyd hy, luik eenen, en fet hem op den Biflbhop-
«iijKen 1 roon wy fullen onsfelven, onfe Kroon en Scepter gewillig»aan deffelfs raad en beftiering onderwerpen ; en, gemerkt wy onfe men-
..ictielijke fwakheden hebben, fijne beftraffingen en vermaningen, als
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„ een lieylfaam genees-middel j aannemen : waar op de BifTchoppen den

Keyfer onderdanig verfogten,, dat het hem, als die beqiiaamheyt genoeg

had om daar over te oordeelen , believen mogt iemand tot dat ampt te

noemen i dog die wees dat beleefdelijk van de hand ,
feggende, "Dat

die /aak te sproot uoas , om fig daar in te fteeken , en Jy in alle manieren

bequamer waren als hy , om de befte en wijfte keur te doen weshalven

fy hun affchcyd genomen hebbende , naar de hoofd-kerk gingen. , om
pittyfchap- een aanvang van hun werk te maken. Maar hoewel yf'^/Ar£';///W dood was,

SntrenT e-
^^^^'^ leefde nog fijn party ^ die fterk aandrongen op een man van hun

rtciw. genoodfchap , en breed opgaven van 't geen fy j hun oogmerk miA'^'^"

de j dagten te doen : aan de andere fijde deeden de Regtfinnigen niet

min hun beft , om een Biffchop van hun gevoelen te hebben :
beyder

faSof
^^^^^ groeyde fodanig^ dat de geheele ftad verdeeld ^ en alles gefcha-

vrcede. P^n ftond in oproer en opftand uyt te barften. dat hoorende,

en willende alle wanorder , volgens fijn pligt, voorkomen, fpoeydenaar

de kerkj alwaar hy met een deftige en beweeglijke aanfpraak de Ge-

meynte tot vreede^ cendragt, en gerufte onderwerping aan de Wetten
En word vermaande. Ten eynde van fijne woorden, wierd uyt het midden van

WO "er ^«"^"S
ftemme van een kind gehoord , Ambrofms is Biffchop. Vit

voorval tot wicrd aanftonds als een ftem uyt den hemel opgevat, en de^eheele me-

vwkoren
^^^^^ ^^^^ eenparig uyt, dat Ambrofms de man nioeftzijn

; waarinbey-
de de Regtfinnigen en de Arianen over-een ftemden , om dat de een<e par-

ty daar door op de andere niets fcheen gewonnen te hebben,

geurdauan
' ^^^^^fi^^ ^vet dit voorval , en de blijde toejuyching des volks

w nemen. Ongemeen verbaafd^ floeg fulks t'eenemaal af: en om te toonen , hoe

onbequaam hy was om Biffchop te zijn , ftelde hy fig nors en ftrafaan:

want uyt de kerk gegaan zijnde , fette hy fig op fijnen regter-ftoel ^ liet eeni-

Se'm ge niisdadigen voor hem brengen, en beval defelve op een feer ftrengc

gebruykt wijfe te pijnigen, in hoop van daar door des volks genegentheyt tot
om^hctaftc hem af te breeken, welk egter het volk niet deed aarfelen, 'maar alleen-

lijk uytriep, "Uwe Jonde zy op ons. Dit mislukt zijnde, bedagt hy
een ander middel; Hy beftelde, dat feekere vrouwen, die ter quadef

naam ftonden, en felfs gemeene hoeren, openbaar in fijn huysuyteni»^
gingen, 't welk hy oordeelde het volk fekerlijk van hem te fullen af-

kcerig maken, en dat aanfien als eenfaak, dieeen man, welke Bifichop
ftond te worden, geheel niet pafte: maar het volk merkte wel haaft>

dat dit gemaakt v/erk was, en riep temeer, Vwefindezy op ons. Geei^

Hy nam de ander raad was'er nu, als de vlugt te neemen. Met die gedagte ging
" ter middernagt heymelijk uyt de ftad, en floeg de weg in naar Pavie^^

een nabuurige ftad j maar de weg miftende , dwaalde de crcheele nagt^
dan herwaards , dan dervvaards , en quam in den morc^enftond weder aan

wat^daarop l^^oomfche poort te Milancn. Dit gemerkt zijnde', wierd een oog op
hem gehouden, en hem een wagt bygevoegd, tot dat fy het believen

des Keyfers hier ontrent (buyten wiens verlof geen Keyferlijke Amp^^'
naar m de Heylige Orders mogt worden aangenomen) fouden hebben

verftaan; maar hier vonden fy geen tegenftand , want de Keyfer, ^^^fP'
de dat hy een man van ongemeene opregtigheyt was, ftond hen (^^^^

geern toe. Ondertuftchen was Ambrofius hunne handen ontfnapt, eng^'

weken naar het land-huys van eenen 'Laurentms , een groot man,

flgüp?en
^""^g^ vriend, by welken hy fijn fchuyl-plaats nam Hier door

N^asnet

land.buys. volk verleegen , en buyten raad om hem weder magtig te worden :
niaar

de Keyfer had den Lieutenant, of tweeden Amptenaar in de Burge^^J'
ke regtsplegingen, belaft toe te ficn, dat het begonnene ontrent z^^^'^'



I. Afdeel. DEN H. A M B R O S I U S. +6fJm voltrokken wierd, en gaf een Plakaat uvt, dat niemant óp verbeur- Dog w»ri
c van lijt en goed foiide onderftaan hem te verbergen ; dit bewoog Laa-
remus hem te ontdekken en tot Mdanen te brengen. Hier gekomenSScT
zijnde, en fiende dat het te vergeefs was het behagen van de Goddelij-
Ke voorfienigheyt langer tegen te ftaan, bewilhgde hy eyndeliik, omN«mdh«oe bijl en roeden (teekenen van lijn Biirgermeefterlijke magt^ te laten

- varen, en den Biffchops-ftaf aan te vaerden: alleenlijk was fijn verfoek
dat hy, die nog maar een Catechumeiim was, vaneen regtfinnio Bif B'gKi-'J

Jchop mogt gedoopt worden; m gevolge van dien wierd hv ''edSont ""f"-
en agt dagen daar na met een algemeene toejuych.ng van het^SKS bI^^p'^
telijk tot Bilfchop ingewyd , in tegenwoordigheyt des Kevfers dip ^"^""f"- '°

geheele plegtigheyt met defedankfeggingtot God befloot : Ikdankel óAlmagttge Heer en onfeSaligmaker, datgy dejènMan , d,enikdemazto.yiey!«
over der menjchen Imhamen aanbevolen had, der menfeheujielentoebe
trouwd en daar door myne keur voor goed eu billijk verklaard hebt'immers de Keyfer deed hem groote ecr.ian, enIuyitcrdenadefrelfsverlE„o„j„
maningen met de grootftc onderwerping en eerbied, fodathy, wan.-'tfig

ook r?nT ^ff ^''^g'^^' ^" ""befehroomd met alleen, ^aar
vcrfwaarde , tot beCcheyd guf : My is u.-we gewooneyrymoedighejt te vooren niet onbekend eeL ee/l eter heb ikuwe beroeptng, in flaats, van tegen te Jpreeken Smrit toeiteli^^n- en

daarom doe fi als u de Goddelyke rVet/fbied, eul:Z Zfmm^^^
mffen enfokten , waar m wy vallen konnen

ontjtette-

KeTkelSSrsÏanTenS'k ''"''r""'
v°'g-^ de r„..Jtv.ermijKe uraers van dien tijd , konde worden goed i^emaakt. Het is

'='«'""8
feker, dat alles met ophetnauwftenaar'tgewoonegebmvkendebefluv T"^T

SfeeJrS e'n i:L°nTv°°P.'' Biffchop ^ogten wordend-

EiiHa^f^ff l^teS-ïijd^t

pen, daar toe zijnde tfamen gekomen, oordeelden defelve te zijn êKx/v^
^-^. mt teU Goddelijks, en dat de Keyfer, nevens de ^eheele ftad

,

verlekerden datditvvas eeS /^j^ov, %d{)kSocratesk^L\, Godsey^ewjuerk,
en, gelijk hetbyTW<?rito voorkomt, vf..-^^, eenGoddeliikever-
f^tejmg '^.tlis brengen de woorden van de Apoftolifche inftellingentó
wel mede, dat geen nieuw gedoopte tot BilTchop mogt verkoren wor-
den

, maar voegen'er by , ü 7r« x«t«^ ^eio^v x^?^^ , ten zv het ware naar Gods
genade en wil, dat is, gelijk het door de Uytleggirs verklaard word,

y-yi 7r« «7roK«^v({)&«'j, 'Tti^iclvri, ten ware dat'er van hem eenigeopenbaringe
zyi daar beneven, ftonden de Wetten in fuiken geval wel fomtijds ftil

,

f A
' wanneer de gemoederen der Gemeynte op geene andere wij-

le bonden befadigd worden , 't zy dan , als de verkorenen met on^emeene
noedanigheden voorfien , de Kerke ten hoogden dienftig geoordeeld wier-
oen, ol als de nood het onderhouden van al het vereyfchte niet toe liet

;

twee lodanige voorbeelden (lil de Leefer geheugen van ons reeds te zijn
byg^ragt,^ het eene van Eufèbim , Voorfaat van Bafilius , opdenftoel
vanCefareën

, en het tweede van NeBarïus ,
Biflchop van Conftantino-

pelen. De tijding van fijn beveftiging alom verfpreyd, en door brieven
van fijn eygen hand, volgens gewoonte, bekend gemaakt zijnde aan de

[Nnn] voor-
U > Cflw. Nic^in, Cm. i . Cr Can. Jpofl. 80. C^) Loc. cit, Bdf, Zomtr.

l l ieven van

hem cn van

aaderctoc
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heyi- voornaamfteBiflchoppen van het Weften, quamen van alle kanten brie-

ovcftm
antwoord te rug , waar in fy hun genoegen en goedkeuring

beroeping over fijn beroeping rond uyt betuygden. Hy fchreef insgelijks naar het

gefchrcven.Ooften^ en onder anderen aan den H. Eafdius , die met defTelfs brief

ongemeen vermaakt, hem insgelijks een brieftot antwoord toefond (A)

»

der^Sa
^^^^ ^" ^^"^ "^^^ bevotdcring tot dien BilTchops-ftoel geluk wen-

^erjan a-

^ „ God dankte over het verkiefen van fuiken aanfienlijken Man,
„een man^ die uyt de Keyferlijke ftad af-komltig was^ en het bewind
33 over Landfchappen gehad hadj een man, die in wijsheyt, adelijke

5,af-komft, voorbeeldige deugd en opregtigheyt , welfpreekendheyt en

3, wijs beleyd ontrent alle wereldlijke voorvallen uytftak ; en dat hy hem
5, tot de forg en 't opfigt over fijne kudde had overgebragt : befiuytende
35 fijnen brief met defen godvrugtigen raadj Ga dan voort, ó gy M^f^
35 Gods, en gemerkt gy het Euangelium van Chriftus niet geleerd hebt

35 van menfchen , maar dat onfe Heere felf u uyt de Wereldlijke Reg-
35ters afgefonderd^ cn tot een Apoftolifchen ftoel heeft overgefet ,

ftrij^

„den goeden ftrijdj verbeter en hervorm het geen onder het volk ont-

3,fteld is: en fo iemand met de Ariaanfche kettery befmet is, volg

35de voetftappen der Vaders^ en het geen by hen befloten is, enbouW
„het fundament van liefde en genegentheyt , dat gy nu tuflchen onsge-

„ legd hebt
,
door het verwiflelen van brieven , meer en meer op ,

op
„dat^ al zijn wy met onfe wooningen verre van malkanderen gefchey-
3, den 3 onfe gemoederen en gecften te nauwer met malkanderen iHogei^

3, vereenigd worden.

Hyontflaat VI. Om nu de pligten van fijn Herder-ampt te onbelemmerder wa^r

feno^Q'a^^^"f'"^"' ^-i" /""'^ ^ ^J"^ middelen te ontlaften. Sijn

fijner goe-
geld en gereede goederen befteeddc hy aanfl:onds aan de Armen (/) $

fijn^

deren. landeryen gaf hy over aan de Kerk, mits dat fijn fufter Marcellina daar
het vrugt- gebruyk van foude hebben haar leven lang j de forg voor fijn huyS
cn huysgenooten gaf hy t'eenemaal over aan fijn broeder Satyrus 3 ten eyn-
de hy nog door ^teen nog door 'tander in de pligten van fijn amptmogtc

' geitoord worden. En gemerkt fijn vorige ftijl en ftaat van leven hem niet

veel gelegentheyt gegeven had , om fig met de Theologifche ftudien te be-

dSr tv^.'^^^f^'
"^^^^^^ "^"^ve vriendfchap met Simplïcïanus[k) een

plicianusia^''"derling van Romen , een feer geleerd en godililig man, en die fiji^^

iteSt' ^r^^^^"" ^^""^f ' ^^"y' voltrokken had. Defen A^tA AmbrO'
nauwkeu. /'«"^ naarMilanen overkomen, en nam hem tot fijn onderwijfer aan

3

rigeron- hem binucu korten fo verre bragt, dat hy een feer nauwe kennis van de

verborgentheden en vcrfchil-pointen des Chriftelijken Geloofshad.
was hierom , dat hy naderhand altijd Simplïcianus onthaalde als een

Vriend, eerdeals een Meefter, en beminde als een Vader. Ta God
fchijnt hem fijne moeyte, aan defen goeden man hefteed , felfbeloond te

hebben
,

fo dat hy te dier tijd wel hooge jaren had , maar egter fo l^ng
leefde

,
dat hy na <^mbrofms dood m deflblfs plaats Biflbhop van Mi'

Ambrofius lanen wierd. Unfen nieuwen Bifichop toonde fig ongemeen vverig
^''^'''^ ^^^^ brengen. Hy^herfteldc de kerkeüjl^^

in goeden o^der en tugt , voerde de by-navervalleneplegtigheden en kerk-zeden^^-
verfchillen tuffchen nabuurige we^, fuyverde der menfchen

gemoederen van dwalingen, en roeyde al het onkruyd, dat veele j^''f
herwaards onder hen gefaayd was , uyt, fo dat fijn Kerk nu in een

g^^""^'

Kige rufte cn ftilte geraakte. Defe gelegentheyt nam hy waar , om "J

ovef"
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gen over /.«r^x, en mogelijk fijne drie boeken ^^O^Sx/Sf/r
vrn'en'bekrdll;"^ "'^ ^^'^^"^ óCbtf^C

VII. Maar niet lang duurden defeftilie en heldere dagen - deGnfh.n m .r.Hunnen Alanen, Ta^falen, Sarmatiers
, en andere loefteNSSchê

"
Volken deden ontrent het jaar CCCLXXVII een inval inverfchevd.nGeweften van het Roomfche R.jk, en eyndeixjk op malkand^en
foort van die vinden wy fig nedergeflagcn te hebben in Italien7^)onder anderen met verre van Milanen. Het naderen van fulke ireedeen

tlZtZ'oi'X::^^^^^^ kleyne verflagenthJytS

trn\ /. u ' f,'^ '
^"^''^^ ^"'^'«gMaffen , (buytenlandfche to?

het njet^nadlr „ytUt.als dathet e^^e'^^^^^
cntelL''dTp[L^rvrn^|;ropv'J^^^^^^ °4 gefprotria^S
hy fijn moe^der overled^en Tz^X^, f^r tl^CuT^' T'^

^arïadn:'!i:V^^^^^^^

«W -Wi^I &eo';h'«Se^wy te voren hebben aangeteekend Vefr\^^T iT l
al aar z.„de, van een^Ade^Scï^ro^lX

o

taen bedte-rt^' r^'
"'^''^ Avondmaal in^ haarhuys te ko-

croote rcrt n
f!?='*l'y">'jk, om datde algemeens verwerring, en degroote magt der Heydenen te Romen, de openbare vergaderineên had

ook r^Sn^^'rt-^ buurte'^ugtbaar gST quaicen.^

^n eerarL h'? t ^"^'^ badftoofhad, maar thans «o-/»

?en ^en f ^1 ''u n-^.''^ 'j^' Eerwaards dra-Sr
deed OndfT B'«^hop God voor haar te bidden, gelijk hy ™uw?

tede fv fi H •'^"J"" °P haar lefde var-

dat hlï T kuftehet, waaropVy gewaar wierd,

N eUan. df
waren wedergekeerd, aanftonds opLL%n wandelde

Se loorf '
u '"^ balhngfchap van JwbrofiusUVoo door deGod- n„„.j-

tie d r'S*""^' ' huys te keeren, geopend °he7„t:
wierd wantiTn^^^^aj^desKeyfes Veld-heerC^),die fwarm van vrecm- '"r,'<'™de volkeren hebbende overwonn'en, en derfelv^erl^evelhrbTr^i^Wia., ï^ï^^^^^
en een groot gedeelte van deffelfs leger neergemaakt , verdreef de ove-
ngen, die het fweerd ontkomen waren, t'eenemaal uyt Italien.

[Nnn 2] VIII. Het
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Gratianus VUI. Het Oofterfche Keyfcrrijk wierd ondertuflchen van de Noord-

vcrgadcrd f^he volkeren deerlijk geplaagd , waar tegen Gratianus , ( de foon van den ^

cca leger.
^^^^^ overleden Keyfer Valentintanus ) terwijl ^^/d^z/j* in de afgclegenfte

Geweften van het Óoften was, een leger verfamelde, om datGeweltte

"ontfettenj maarmoeft, omdateenige Duytfchenin Vrankrijk waren in-

gevallen j fijn voornemen voor die tijd ftaken , en fijn magt tegen die

Duytfchen gebruyken : maar verfogt y.eer hy op-toog , het overkomen van

Ontbied Ambrofiiis j om van hem^ fo by monde als gefchrifte, een nauwkeung

di^hcmbe-berigt te ontfangen van de thans over het Geloof fwevende verfchiUen-

rigt Reeft So dtQé Jmbrofiis y en fchreef by die gelegentheyt fijne vijfBoeken "Z^^^^

vcndïvcT'^^^^ Geloof, die hy aan den Keyfer opdroeg j waar in hy wijdlopig v^'

fchiiicn, handeld alle de verfchiUen , door de Arianen ontrent de Leere van de

Drie-eenigheyt en van den Soone Gods geopperd > daar hy naderhand

ook door als een aanhangfel byvoegde (welk de Keyfer door een brief[^1^^^
gcfchriften.hei^ verfogt) fijne drie Boeken van den H. Geeft, waar in hy deGod-

heyt van den Geeft bewees en beweerde. Te dier tijd begondenoc

fwarigheden, met welke hy de meefte tijd fijns leveris te worftelen haa>

juftinaA. op te komen. Juft'ma, Kcykrlijkc weduw van Valenümamis ,
deneer-

"cfind''
naam, had, door toedoen van haar broeder CerealiSy

'
veel te weeg gebragt, dat haar jongfte foon Valentïnianus

,
Gratiafi^^

fijnen halven broeder in de regeering van het Rijk wierd bygevoegd'

poogdAm-fy was ecH grootc voorftandfter der Arianen (r}, maar had fiilks,

verSten ^^"g ^aar man leefde, looslijk weten teontveynfen , maar hy doodtij"'

door haar de , bcgon fy haren foon de godloofe gronden der Arianen openb^^'''
fooii, boefcmen, en van Ambrofms af-keerig te maken ^ dog ï^*^

voor, dien Biffchop eerft door fagte middelen tot haatgevoelen, fo p^*-

mogelijk was, over te halen ^ en fond tot dien eynde haren foon totheïH-

dog te ver-De goede BilTchop voerde hem met alle deftigheyt het Geloofen de Re-
^"^^ ^'

ligie van fijn vader te gemoet ^ en vermaande hem het pand , dat hy vaU

hem ontfangen had, ongcfchonden te bewaren. Hy vertoonde hem het

onderfcheyd tuflchen de Ariaanfche en Regtfinnige gevoelens , dat he<^

gevoelen van de eenc door den mond van onfen Heer en fijne Apofteleo

was overgeleverd^ en het andere in tegendeel t'ecnemaal tegen de Goa-

J^^^J"^**^"''delijke openbaring ftrijdig was. De jonge Vorft , ongeduldig van duS

gcdreygd, tegcn gcfprooken te worden, wierd toornig, en gaf fijn lijf-wagt l^*^

antwoord j^grk rondom te bcfetten j dog de H. Man wierd daar door geheel

^Jxz' "i^^ ontfteld, in tegendeel lachte hy daar over als een ydelen bullebak

de Keyfer, dat merkende, wierd te meer verbitterd, en gebood hen^

uyt de kerk te komen > T>aar toe kan ik , gafde Biflchop tot antwoord»

geenfïns verftaan-, ik wil de kudde niet aan de wolven overgeven ^

de Heylige kerk aan fidke godloofe indringers: hebt gy luftmytedoodeftt

gy hebt hier/weerden en fpieffen, doe het hier. Sulken dood ben ik

nemaal gewillig afte wagten. Maar hier van daar na meer.
Juftina IX. Ontrent defe tijd , in het jaar CCCLXXX , raakte de ftoel van

Armn"° Sitmium open. Juftina pafte op haar voordeel, en droeg aanftonds for&

fchenBif- om aanhang te maken, en daar door een Ariaanfchen Bififchop aldaar *

SirSuminte vocren. Om haar hier in te fteuyten, fpoeyde Ambrojius {s)ff'^

^

te voeren: waatds , ( fcekcr geleerd Man \t\ merkt aan, en wil daar uyt b^^^-jl^
)

Ambrofius dat Illyricum te dier tijd onder den Kerk-ban van Milanen behoord^'^

daar te^n
^'^^^^ °P Biffchoplijken ftoel : ondertulTchen quam een >

aar tegen.
de Ariaanfche party onbefchaamd op hem aan , vatte hem

(^) Ext, ap. u4mbr. Tom. i.p. 39. (r) Theod. lib. %. €. l^.p.llS. (x) PétdH^P'^"^'

(t) Pb, Berter. Ptthan. Part, 2 . 4. 1 77.
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eed, en poogde hem daar van af te trekken , en te fleepen onder een stoute aaadf

eeuvijven, die gereed ftondenom hem uyt de kerk te rukken , en den

anl
' 1^'''^?}^ de goede Biffchop fey daar op met bedaardheyt met hem

anders als
: „ Hoewel ik Rilken eerwaerdigen ampt onwaerdiV ben , eg-

»ter paft u, nog uwe Behjdenis niet, uwe handen tc lecrfrcman den al-
lergeringften Biflchop

: gy hebt reden om het oordeel Gods te vreefen en
dat u eemg fchielijk ongeluk treffen fal. Het gebeurde ook fo , want daaes Die van

daaraanftierffy,enwierdbegraven. Ambrofiu. . om de wereld tedoeS Go7i"
iioe gemakkelijk hy goed voor quaad vergelden konde , volgde nevens ^'-K
anderen het lijk tot het graf. Dit voorval joeg de g^heeleAriaa^^^^^^^^
party fuiken ongemeenen fchrik aan, dat fy voor die tijd hun voorneemen (taakten, en Anemim fonder ftoornis op dien ftoel geplaatft wierd"
^nbrofius AX^s aldaar verngt hebbende, keerde weder naar Milanen, al-' DeAmneawaar hy den Ariaanfchen geeft van boosheyt en wraak-fugt tot fijn na ^««^"^«te

deel ongemeen beefig vond^ -Juliïna gebruykte alom alleHcy lagen , en gl^rr"maakte fo veele als fy tot haar konde overinjgen, tegen hemlaande '-fi--
,

fy kogt fommigendoor gaven om. en bood anderen eerlijke enaanfienlij:

als eT^eh?nn'
^'"^ ^^^^ «P^^"^"' ^" buytcnlands,

m^ZJh "'^'.'^^^ S"^'^^ wegvoeren. Hier op wierd e,^,.^.^m^rmaals toegelegd
, maar , doordien hy telkens van God bewaard ^^^^^^^

wiera, te vergeefs: want felfs had eenen Euthymim
, driftiger dan ie- ^'".T^fmand, een huys naaft by de kerk uytgekipt, en aldaar heAe^MV T.r. ""^'u'''.

wagen laten brengen, waL op fy heJnWn^men te we^^^^^^^
*

voeren Maar het quaad quam hemfelven t^huys, want hy wierd inhet volgende jaar , op den felven dag als hy Ambrofius dagt te vervoe
ren

, op de felve wagen m een plaats van ballingfchap weg-eevoerd SoJigtbaar word meemgmaal de Heere gefien. door het oordeel dat hyuZ

Z'Z dt r. ':i'^^^'>t^fy gegraven, en gevangen worden met

?zv doofqufad^^^^^^^ ^'^'r' ^^g'^"e werkten fy, „.eflag

l^Gr^aZ io ^^^^^^^ r"^''''
aanhoudenby den Key- - daf

\^t Kjrattanm io veel uyt, dat hy een van de kerken fi;) , daar fvomge prooken hadden, naar fig nam,' en daar van meefter bleef, totda^h^
beter gedagten gevat hebbende, defelve aan Ambrojius , fonder daarom
verfogt te zijn, weder over gaf.

iy^ Amhr. de Spir. S. lib. i.c.i.p.iij.

Tweede Afdeeling.

.
Van Ambrofim bedrijf federt de Synode te Aquileja, tot de

dood van Gratianus toe.

INHOUD.
2)e Arianen verfoeken van den Keyfer ofentl'^kgehoord te worden. Een

djnode word befihreven te Aquileja. T>e tyd van die vergadering.

PU ^r^^
'^^^ dej^elfs Leeden. De Handelingen van de Synode te^en

ralladiüs en Secundianus, twee Ariaanfche Bijjchopfen. Ambrolius
jteld de faak voor : Palladius aarfeld , maakt uytvlugt tegensfijne Reg^
ters, en de manier van verhandeling; hy word veroordeeld met een-
Pj^riaheyt van ftemmen. Het vonnis over Secundianus , als ook over
Attalus, onder Valcns^ Ariaanfch Ouderling. Synodale brief, ge-

[Nnn 3] Jchreven
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fchreven aan de Keyfers. 'De geloofwaerdigheyt van defe Synodale

handeling beweerd tegen eenen Chiffletiiis. Een tweede Synode over

de /aak van Urficinus. Synodale brieven aan den Keyjer Theodo-
fius, over de vereeniging van ^é? Oofterfche Wefterfche AV/éé-^-?

,

de verdeeldheyt te Antiochien , en de faak van Nazianzenus en Ma-
ximus te Conftantinopelen. Ambrofiiis predikt van de verborn^ent-

heyt der menfchwording van Jefus Chriftus, en geeft die predikatie

in 't ligt. i>e oorjprongk van de kettery der Pnfcillianiften. Am-
brofiLis ftaat dejfelfs ophefer dapper tegen : onlufl daar over ontp^^^

tujfchen hem en Macedonius ^ een groot Amptenaar. Ambrofius houd

by denKeyfer aan omvryfpraak van een veroordeeld Edelman. MaX^'

mus 3 Bevelhebber over het leger in Brittannien , rebelleerd. Brengt

den Keyfer Gratianus om hals , en matigdJig de ks-regeeringaan-

Amhtoims gaat hem, als Afgefant tegemoet, Sijn broeder Ssitp^^

Jlerft; hy doefer een lijk-predikatie over.

fcribekT ^- TX^ Arianen, onaangefien de Keyferin alle «loeytedeed, fcboo-

eenaige- 1 1 ten in het Wellen te kort, en van de Regtfinnigen in 't nauW
inwncon- gebragt, beriepen fig, om van den Keyfer felf te wordenge-
- ' hoord, en gaven voor, dat hunne faak niet wel bevat wierd, en datly

ftaanof vallen wilden, mits dat fy aan de Belijdenis, eenigejaren te vo-

ren te Sirmium , in de Synode aldaar gehouden , opgefteld ^ wierden ge^

toettt. Tot dien eynde verfogten TaUadius en Secmidianus, twee A-
riaanfche BilTchoppen, en de eenige hoofden van aanfien voor hunne paf-

ty^ van den Keyfer Gratianus Qa) by fijn komfte te Sirmium, dat een

algemeene Kerk-vergadering , uyt alle Geweften van het Roomfche Rij^»

mogt befchreven worden^ in hoope, dat wanneer hun verfoek wierd in-

gewilligd ^ fy, in het Weften te kort fchietendc, door dc BifTchopp^'^

van het Ooften ( daar hunne party nog boven dreef ) de faak op ee»

Welk anderen boeg fouden konnen wenden. Dit wierd hen, fo het fchijntj

wierdte- door den Keyfer toegeftaan : maar Ambrofms hier van verftendigd , ver^

fSSff" toonde hem, dat het niet te pas quam, en geheel onnodig was een al-

brofius, gemeen Concilie daar over te vergaderen dat de partyen van geen be-

lang waren, en hy met eenige nabuurige Biflchoppen bequaam genoeg

was om denfelven de mond te ftoppen > en befloot , dat het dienvol-

gende onredelijk was, om twee verrotte Ketters
, gelijk fe van de Sy-

,

node genoemd wierden, de Beftierdcrs van alle Kerken door het ge-

heele Rijk te mocijen, alfo veele derfelven door afgelegentheyt , ouder-

dom, fwakheyt of gebrek fo grootcn reys niet fouden konnen aannemen>
Synode bc. of fo langen tijd fig van de forg hunner Kerken onttrekken. Hier op

ïS"- ^y"""^^ T ^^"i^eJ^^ "yt Italien en de nabuurige landfchaf-
pen, befchreven, alwaar, nevens de Afgefondenen uyt Africa en Vrank-

?f,f'*^"riJl^^ ^"^«ïen "yt Italien, Dalmatien en Vrankrijk twee-en-
• dertig Biflchoppen. De H. Ambrofius was, gis ik, als hoofd-ft^^^T

De Voor- Biflchop, de Voorfitter in die Vergadering , nevens welken het opftf
fitter in yau dic Vcrgadcrmg (^) AfchoUus, Biflchop van Theflklonica ,

voegd,
' hoewel fonder eenigen grond , alfo men deflelfs naam nevens de andere

niet vind, en felfs m alle de verhandelingen van die Synode niet^^"

woord van hem gerept word. Voorgaf hielden de Vaders verfcheyo^"
t'famen-fpraken over die faak met die twee Ariaanfche BiflchoPP^"^
maar niets konnende vorderen

, begonden fy hunne Synodale Vergaa^^^^^

(a) rtd.Gratia».EpiJ}. inter gefla Symd. AquiL Concil. Tom, i.ü.qjS. & Epij^'Spio^'
thd.col.c,^^. APapiji.edit.f.^C.

^
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S voorZlï tef'si" V"^ CCCLXXXL alwaar de Vool
b'llijken/merhet opfeefen^vanH

''«^^jdeHngen te beter te doenD«M„

vaard, en tot Regters over de faken diJhZr'I " S^'^^S' 8=V
fteld wierden, en daar na een eefchrift van^ V^^^

voorkomen, ge-"!'»-

ftukkenvanfijneleer.ngreg?e:p?nt"e;.'a <^.^ ^ooL
gevraagd, Wat'^hem daar van dagt^ ^aar on H ^ '

'

de Dat uyt des Keyfers bnef, fo even geleefe,?, bleet ''?fT°^'^-faak waren, waarom'er geen vol en algemeen Concihe befrh
^

en daarom nu, gemerkt de Biffchoppen van hunne óartv
^^'^^^-"

die van het Ooften verftonden ) niit f^aJnL. T ^ ^ C daar door fy
antwoorden. ^„>6ro/Fus dit bi" woSh f

"'«konden
gewoonte van vorige tijden gevolgd ^

.'. f ^""^ ^^^'""^"^
Biflchoppen gewoon waren^ tlXT ' ''"'f

"''.^''«"^'^ de Oofterfche hanitg

tijd de%eft?rfche in Zwlft ^ ?fT *" ^^r felver Z""^""-
van Italien, om alle na LTt ""^ Ondertuffchen had de Stadhouder
gefchreven dat fj' fo th/nTl^^"™^"'

die van het Ooften aan-
«nogten over komen maard.VV, u ^'"^ Vergadering mede
'Paüadms bleefegter bv fi,n fe ^l" ^''^^ ' ^" b^ven t'huys.

Keyferbedroge^^enli^yfe^^^^^
woorden. M^iar Mrojus, de fLk "an d° "
varen latende, drong hem, óm een ronde .nf

"°?^*he BilTchoppen

fiyde hy, de brief vfn Arius hoorèVleetn 'T^^^
^^even

: Gy hebt,
neer gy befchuldigd word, te ontkenne! d-^^

^^'^^
om verwerpt hem , of neemd aan fi,n r t j"?"^" ^'J^- ^" daar-
fe Ketter wilde fijn oude uTtvC ï et "^'^t^^'-

^^^^ deloo-
geen bevoegde Regters

, h^had wel SoW' f
'

^Pr^^maar voor een wettelijken Reet bant 'U" te verweeren^
verwagtingvan aldaar eenalgemeene VeW.Jl

'^^ '^^"^«fds gekomen in
fpraak hy niet wilde voorkomen

te vinden
, welkeruyt-

party niet tegenwoordig wo..
" '

i
antwoorden daar die van fiine

kloofd
, wierd de brie? van t!i'ri«/vfrftf "''ftT'^quam meeft aan op de fchou^re^v^n . ^'^"^"y'g'P'"^'"'^ ^ ^in

brokken van 't geen plSfn^V "^'"^/"fi'"
'
die de ftukken en

beantwoordde De Vaders ond.rf.ï
T^'^de antwoordde, opnam en

woord, van Valkdius Zl ZtT '/fP'" °P °""°fele ant-

ftaande hield S in 1 1 '"^ ^^"^"^'^ "^^ ^^g^" dien, die fulks

drukken
, als- P.,. „..J^ „ j ^ "ft geen andere woorden uyt-

gaf hy VOO
"

nt?/ if

genereerde een goeden fion. Somtijds

om 't geen^r'
"'1

?
^intwoorden, vermidshy geen Schrijvers,

woorig waren he?"^ \ '"^'J,

'«^rkenen, by hem had^ ^en die'er tigen-

ten 1
''^^ ' verfogt, dat de fijne mog.

Sekvarér^t'^^'r^''^''^'^^
den toegelaten te"""^'^

^'^"""S' '^'''^ ^"^ "'"g^

te ho^rfn e" H,f
geen'er verhandeld wierd"oren, en daar over te oordeelen ; dat wel niet feenemaal wierd

WC«,rt.r.;«.,.„/.,73.^,,, af-
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afgeflagen: ondertiiflchenïeyde hem Ambrofms , Dat het in defe faak

de Biflchoppen pafte te oordeelcn over de leeken , en niet de leeken

over de Biflchoppen. Met een woord , hy nam ,
geduurende defe

regts-pleging, wanneer hy door een vraag of bewijs, daar hy geen raad

toe wift, in 't nauw gebragt wierd, t'elkens fijn iiytvkigt, Datfyg^^n

algemeen ConciUe waren j en dat hy daar voor alleen voorgenomen had,

en gehouden was te antwoorden. Byfonder nam hy fijn uytvlugt tegen den

Voorfitter j als zijnde geen bevoegd Rigter^ en befchuldigde hem v^"

godloosheyt en onregtvaerdigheyt : vjz.'^r o^Sab'mus , BifTchop van Pl^-

centia, hem vraagde j Wat godloosheyt hy tegen Ambrojius wift in

brengen ? maar hy gaf geen ander antwoord als te vooren , Dat hy m
een algemeen Concilie, alwaar alle die'er aan gelegen was fouden tegen-

woordig zijn, daar op wilde antwoorden^ Ambrojius dat opvattende,

feyde : Ik verjoek bejchiildigd en overtuygd te worden in de tegenwoor-

digheyt mijner broederen > indien ik , die my kloekmoedig voor het Gekoj

ftel, ufchijn godloos te zijn, /preek uyt de borft , en /èg wat degodloos-

En vtxw>xJoeden zyn , daar ik aan fthuldig ben. Maar die onbefchaamden vond

ieding. raadfaam de befchuldiging , die hy niet bewijfen konde, te laten fak-

ken. Dus feven uuren lang ( want fo lang duurde de Vergadering op

dién dag ) over die faak hebbende gehandeld , fprak de H. ty^mbrojlü^

het vonnis over hem uyt ; waar by verklaard wierd , Dat hy de Biflchop-

pelijke bediening onwaerdig was j en ,een ander, dieRegtfinnig was,
fijn plaats foude gcfteld worden, fteunende op een algemecne vloek-fpraak.

Gelijk ook t'elkens van de Synode tegen hem uytgeblikxemdj ook gafeen vooreen,

dianus '^^^^P
nader omvraag van den Voorfitter^ fijne toeftemming tot fijn vonnis.

De faak van 'Palladius z ijnde afgedaan , wicrddie van vym/W/W/z/j" voor-

genomen , dien fy , na dat een geruymcn tijd met hem over en weder

geredeneerd was, niet verder brengen konden, dan dat hy onfen Heer

bekende de ware eenig-geboorene Sone Gods te zijn > dog hy wildeniet

En Attaius,rond uyt feggen, dat hy de waaragtige God was, waarom hy even als

hadge-^"^
de andere gevonnifd wierd. Nevens hem veroordeelde insgelijks de Sy-

voigd. node K^ttalus, een afvallig Ouderling j een man, fo het fchijnt , van

hooge jaren j gemerkt hy met fijn Yima\\o'^ Agrippnus de Algemceoc
Wie defe Vergadering te Nicecn bygewoond , en derfelver befluyten , nevens fijnen
Vaknswas.

gifj^hop j ondertekend , dog naderhand herroepen , en fijn fchuyl-pl^^^^j

by Valens , een ingedrongen Biflchop van Petavio (nu Pettauw) een

in Pannonien , gefogt had. Defe Biflchop , om fijn quaad gedrag ^
vafl

de Gcmeynte verftooten ^ had fig als een verrader by de Gothen gevoeg^^?

en , als een derfelv-en gekleed , hun leger tegen dat van de Romeyne^
aangevoerd, dog maakte nu fijn werk het land op en neder te loope^j

en de Kerkelijke rangen den menfchen onwettelijk op te dracen.
was wel op defe Synode gedagvaerd, maar wilde, hoewel hy'er thans

niet verre van daan was (fijn verblijf te dier tijd te Milanen genoomeij

fnd^iT''^
hebbende) daar niet komen. Attalus gedrongen om te teekenen, gj^

*^ ' geheel geen befcheyd , en verwagtte het vonnis , dat tegen hem van de

Berigtdc Synode ftond uytgefprooken te worden. Als ook dit afgedaan v^^^'

ïfn'tver- fcheyddc de Vergadering, ra dat fe alvorens, uyt het midden van haar»

handelde, ecnige uaat de Keyfers aigefonden , en defelvc een Synodalcn brief

de gegeven hadden (/r/)j waar in fy hen, van 't geene in de Synode ^^^^

handeld was ,
verflag deeden , en defelve verfogten , de Synodale uytflp^^^

ftand te doen grijpen, en de navolgers van 'Fhotiniis (die, niet-reg^n-

flaande de Keyferlijke order, in tegendeel hunne by-een-komfi:en te

(d) Bxt, ibid. col. pp 3.
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bieden i
-^ onwettelijke fluyp-vergaderingen te willen ver-

Reftelde H.^H* 1
^"^ ^t''^'" S^^" '^'^ Concilie in de op-geltelde Handelingen voor-komt, heeft in twijfel vetrokken encrponr r'f"

JS lTfl-chon' T^^'"/
z.jn dat opgefte/d fo^dTtt e„'doö?^i: S^^^^^^

a7' ^'^^^°P Tapfiis, een ftad in de Provincie van Bvzaciüm'in ""S"'""
Afnca

j die man ftaat wel toe , dat'cr fuiken Synode -eweeft .n^
in op die wijfe tegen faUaMu, gehandeld isj maar wïegte'r dat het"'"oorfprongkehjk opftel van die Handelingen verlooren óf 1

ÏiSf l^^'S^^^
Arrn,°h^T^^^^^^^^^^^

middel bedagt, en fuiken Hiftorie enkelijk uyt fi,n hoofd vërfonniheeft De redenen d.e'er die Schrijver van geeVr, fijn we veele d„"onnofel en vry fwak, en met waerdig, dat men drfelve foeke ?e^ede?SSleggen, gemerkt fy fodan.g zijn
, dat fe by-na tegen alleoudeSchS:konnen worden ingebragt, en daar geen reden ter wereld is, omdeH „

?:5lTeTrek£;DrehtrkTaé'^T^^^^^
op geen vafter ^mrfj' Tr '*^'^?g"an diens mans ftoutegiiling fteund

t^en pJl^Lf??1 '^'"/f '
dat Hgiüus feyd gefchre'en te hebben

Snds InH ^ t^gen-gefprooken) en daar uyt

van d^^ Q'
^"^^""^ g''°"d. vaftfteldrdat de verhindelin-envan die Synode een gedeelte van dat Boek uvtmakpn %I l rde enkelijk defelve op den naam van verfkmeZT^.: v ^ «J^T

aanmatigen ^at kan dan veylirerfeèke. M ^.,7^'''^' % "'S

ter en Middelaar van den^Keyfer ovSleMdt^^^^^^^^^
een ware Gefchiedenis heeft ooLfteM I i ' T'^^^

^''^

te^d^fTd'^Tl^?^^^^
Haïlïnefn tfn

ï^^'l'l/'^hriften feggen
, datdielaatft-gemelde

Sênd efdersm
«^/^«^hreven zijn, cn dat meer is , Vigilius

gen nier '.v H^-^-^
'° wederfijdfche redeneerin-

fo onatfJlfrr O ^f-J-^o^i-d tot woord fogefproken, maar alleen voor

de h^fftt H >
"^"^•'"g'^'' R-eden-wilfelingen

: maar geen vanbey-cle heeft in dit geval plaats. Dog hier van genoeg.
^

na ook tot^Ann f Pri^ ^f'''
of een andere niet lang daarBr.f™

die onI.n T^^^^
vergaderde Synode

, wierd de faak van Vrfichms , ^''^"^'r

y^^^^ltrtTVxT'''^f'^'''T'^''^ de Kerk van RomenS
fii^rverfoek

'
.behandeld en de Keyfer Gratia„us{g) verfogt naar

vin dln onl ? u''' J '"yfteren. of fig door het gedutrig aanhouden

Tn d,V fl. s^ "l'^?"
verfetten. Het was oSk miffchien

H<,r l!ó J (alwaar de H. Ambrojius insgelijks Voorfitter was)

datVr 7'/^.«f/<'/«-f meteen brief bekend gemaakt wierd Een .nd„.«at er thans een vereeniging tuflthen de Oofterfche en Wefterfche Ker- <""<f=ver.
Ken te hoopen en wat'er reeds by hen in gedaan waS; als ook, dat fyrnt!.oniangs de dwalingen en aanhangers van y^(P/;Ci»4r/V veroordeeld hadden «^'f^^e en

[Ooo] MetKefkf*"

'-W-'W.fd/.jjiS. (b) II/ul.csl.iQoS.
-1 / )
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Met een tweeden brief (indien fy ten tijde van die felve Vergadering ge-

fchreven is) bedankten fy (i) den Keyfer voor het herftcllenderregtfin-

nige BilFchoppen
, en baden hem om de faak te Antiochicn te bemid-

delen, alwaar TauLïims , hebbende MeLetins overleefd, egter niet tot

Biflchop in deffelfs plaats was aangefteld , waar van de fchuld ge-

legd wierd op A/é'^^r/V/j-, BifTchopvanCondantinopelen, diedogfelf,
fo ly het bevatteden, niet volgens ordre was op dien ftoel geraakt, felfs,

leyden fy
, was Naziauzenus daar op geplaatft met uytfluyting van Ma-

ximus ( door wiens veynferyen fy fo verre bedrogen waren , dat fy ^jj"

oJre/vtn de
|!^^^^.^^"S^"on^en , en hem tot de Kerkelijke gemeenfchap toegelaten had-

synodele^
den j , en daarom den Keyfer verfogten, dat Maximus in het befit van

Coiiiianci- dat Bisdom gefteld j of die faak in een algemeene Vergadering te R^'
nopden. nicn onderfogt en afgedaan mogt worden: waar op de Synode te Con-

ftantinopelen , 's jaars daar aan weder vergaderd ^ hen tot antwoord liet

weten ^ dat fy tot een Algemeen Concilie in het Wellen niet konden
verftaan ^ maar goed gevonden hadden hen verflag te doen van het Ge-

loof, dat fy opgefteld cn ondertekend , en wat forg fy voor de Kerken
van Antiochien, Conftantinopelen en Jerufalem gedragen hadden,
wy reeds elders wijdlopig hebben opgehaald.

TwecEdei- UI' ^^nbvofius , weder te Milanen gekomen , vond fijne vyan-
lieden fpot- den voor die tijd wat bedaarder, hoewel fy , \ geen fy openbaarlijk te-

SibToLs,|e>^ hem met konden uytvoeren, bedektelijk poogden in 't werk te

itellen
, en hem , waar fy konden, fmaad aan te doen. Onder an-

deren gebeurde het, dat twee Edelluyden , van Gr^^/W bed-ka-
mer, Ariaanfch-gefind , hem quamen befoeken, en van hem een predi-

katie verfogten over de verborgendheyt van de menfch-wording onfes

Hecren, beloovende defelve des volgenden daags, in de kerk 'PortiaU
genaamd^ te komen hooren. Ambrofius had hier groote verwachting
van. De tijd gekomen, en de Gemeynte vergaderd , .fteegen de^twee
Hovelingen

, die niet anders beoogden dan hem tc befpotten , t«

dog wier- laerd, en reeden ter ftad uyt. Maar God, die hem niet laat befpotten,

Godgc. ^f^^
"^^^ ^" A/ne Dienaars, wreekte fig aan haar: want niet verre geree-

ftraft. den zijnde, vielen fy van hunne Paerden^ en quamen deerlijk om.
Gemeynte ondertufTchen wierd onverduldig, en wilde niet langer vvag-
ten, fo dat de Bifichop eyndelijk op den predik-ftoel klom , en over

Hy predikt die opgegcvcue ftoffe predikte. Voor-af feyde hy tot de Toehoorders?

wordinge daaglche Ichuld-eyfchers, om defelve te ontfangen, niet vernam >
Chnfti. verhandelde daar ^ op die verborgentheyt , die hV naderhand, breeder

uytgebreyd, aan t ligt gaf onder den naam: Tie tncarnatïouis Ttom'tni-
Sacramcnto, Van de verborgentheyt der menfch.wordm^ onfes Uee-

Wic ^% T ^'l ^^J^ ^«"^ "^^^^^ve Ketter op, niet

tTprif ^^^/"^^^^^^^^ Spanjaard van geboorte, en van adelijken af-

diiianiten, komlte> een man , die rijk, geleerd, vvelfprekend en fchrandcrvan ver-

ftand was , die een fecle opregtte uyt den droeffem van de Gnoftir^h^
en Manicheifche dwalingen en godloosheden, daar hy een

i

pc ceremo-
niën en gronden van anderen ontleend, byvoegde^ oni welke reden by>

met eenige van fijnen aanhang, uyt fijn vaderland gebannen zijnde (^^

naar Romen vlugtte, in hoop van figfelven aldaar te verdedigden; ^^f^de Paus Damafus verwierp hem, en wilde hem felfs niet eens'lien.
daar quam hy te Milancn, daar hy even flegt van den H. Jmbro^^

bejc-



n.AFDEEL. D E N H. A M B R O S I U S. 47^
^egend wierd. Dus in fijn hoop, van voorftand by defe twee gröote
ivaanncn te vinden, bedrogen, begon een andere weg inteflaan, figaan
net Hot aan te geven, cn order tot fijn herftellingteverfoekenj 'twelk
ny» Macedontus, den Opper-amptenaar , een Man van grooten aanfien
en vermogen aan het Hof, met gaven en gefchenken hebbende omee-
icogt, verkreeg. Dc H. Ambrofius ftelde fig, gehjk wy denken kon- Ambrofiuc
nen

, met alle magt daar tegen , waar over Macedonius een erooten haat
^""^^

tegen hem opvatte 5 fo dat^ wanneer hy op feckeren tijdf^) naar het
Regt-huys quam, om by hem voor iemand anders een woord ten beften Macedo.
te Ipreeken, Macedonius, van fijn komft verwittigd, de deuren hem "'"swrcekt

voor de neus belaftte te fluyten , waar door Ambrojius , hem het bin-
"^"^

nen-komen belet fiende, Macedonius liet boodfchappen , "Dat de tüdA^brorms.
komen foude, dat hy felfJoude willen vlieden in de kerk, dog daar niet Die hem
konnen inkomen, hoewel de deuren voor hem niet fouden gejlooten zïin «^^fo^cr

Het gebeurde ook fo na de dood V2X\Gratianus , wanneer hy, nadat'cr SteT
laft gegeven was om hem te vangen , fijn vry- plaats in de kerk mee- ™o«^t

Bende te foeken, den ingang tot defelve, hoewel de deuren open fton- ^.^-u^^
den

,
met kende vinden , en fo gevat wierd. Egter konde al de fmaad ook over,

cn kleynagtmg
, hem van de Hovelingen aangedaan , hem de luft en moed

met beneemen
, om naar fijn vermogen aldaar anderen dienft te doen. On- Ambrofius

der anderen is'er een ftaaltjen van , waar in hy fijne kloekmoedicheyt en ^7'

mee-warigheyt op een ongemcene wijfe vertoonde. Seeker Heydenfch KqVer
"

Meiman (ö)^ die veel gefag had, tot fmaad gefprooken hebbende van
den Keyfer Grattanus, als of hy een onwaerdigen foon van fuiken groo

^^^^^^''^

ten vader was, wierd gevat en ter dood gedoemd. Ambrofius, bewo"
gen met dies mans ongeluk, ging als men hem ter ftrafFe foude uytbrcnw
gen

,
naar het Hof, om voor defl'elfs leven te fpreeken. De Keyfer was

juyft beefig figfelven ontrent de wilde heeften in het Schouwburg te ver.
maken, fo Ambrofms een tijd lang by de wagt aan de poort moeft

^^f l?^^'"'^^
"^'"^"^^ ^^"^^«^ by den Keyfer

aan tegeven, begaf hy fig naarde agter-poort, alwaar men Se wildebee-
ften gemeenlijk naar binnen liet, en ging, zijnde met de Opfienders van
die plaats ingedrongen, regt uyt naar den Keyfer, dien hy , nevens de
Hovelingen , die by hem waren, om des gemelden Edelmans vryfpree-
king fo ernftig aanfprak, en fijn verfoekfo aandringende voorftelde, dat
dien man fijn leven gefchonken wierd.

,
IV. Ontrent het jaar CCCLXXXIII rees'ereen grooteopfchudding Maximu»

in den Burgerlijken Staat. Maximus , een Spanjaard van geboorte, j^e-
"p^^"*^.

lijk fommigefeggcn, maar, naar andere willen , gebooren in Britannien

( ik gis, dat hy van Spaanfchen af-komft, dog in Britannien gebooren
was) fig maagfchap rekenende van den Grooten Conflantijn, had, ne-
vens Theodofius , het bevel over de Krijgs-benden in Britannien j dog
lijn makker bevorderd, en hemfelvenvoor-by gegaan fiende, maakte een
aanhang in het leger, welk hem tot Keyfer opwierp en uytriep , enbragt
daar op aanftonds fijne Benden over(/') naar Vrankrijk en Duytsland, Komt in

alwaar hy de vreemde Natiën te hulp geroepen hebbende, alle de land- vrankrijk,

fchappen van het Weften onder fijn gehooriaamheyt bragt. So dra de-
fe tijding aan het Hof quam, vcrfamelde GWi^;///j een leger ^ trok met
net felve op, en vond dat van Maximus niet verre van Lyons in Vrank-
rijk. Vijf dagen wierd'er^ d'eene dag meer, en d'anderemin, weder-

[Ooo 2] fijds

C'^) Pmlin. ihid. p. 8. (o) Sozom, lib. 7. c. 2<. p. 7^7. (p) Socr. lib. 1 1 ,p. 270*
^<>^Qm. lib, 7. 1 2 .p. 7Z0. Hierm. Epitaph.Nepot. p. 16. Fid, Zofm. Hifi, lik 4..p.7^9'

^^'P'^filoaUtcrhA.
r f r r
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fijds gevogten, tot dat Gratianus, merkende dat fijn leger hem begaf,

met drie honderd Paerden begon te wijken. Ondertuflchen ftelden dc

weerfpannige vyanden hunloosheyt tewerk, om fig van hunne overwin-
ning verder te verfeekeren : want Jndragathius , Overfte over de Ruy-
tery, liet fig in een beflooten ros-baar brengen naar Gr^//^»/^/, onder

voorgeven, dat de Keyferin daar in was, om haar Gemaal te komen bc-

l"2Zt ^ratianus, op geen erg verdagt^ ging haar over de Rhónetff
gemoet, dog was fo dra niet aan land, oi Andragath'ms fprong uyt
ros-baar, cn door-ftak hemj een Vorft van veele deugd, en fonderlin-

ge godvrugtigheyt , maar dien het leven in het bloeijenftc van fijne ja*

ren wierd afgefneeden j waar op Max'tmus alom , werwaards hy wil<ï^ >

optoog, wreedelijk woedde en alle die van Qratianus aanhang in fijne

"^"tien raakten, jammerlijk mishandelde, en fig gereed maakte om fel^^

hemtegèn
It^lien in tc trekken. Valent'mïanus , om dat voor te komen , fond den

gdonden, ^> Atnbrofius , als fijn Gefant , naar AT^xiw^x, die doordeagtbaarhcyC

hrmnfcdn^^" ^J" perfoon, de eerwaerdigheyt van fijn Ampt, beleefde en ootmoe-

Italien tc dige aanfpraakj en byfonder door de kragt van fijne cierlijkc redenen,
komen, deffclfs optogt voor die tijd fl:euytte, en hem aan de andere fijde van dc

Alpes deed blijven. Dit Gefantfchap ondertuflchen was^ fo mende
omftandigheden der faken in die tijd wikt, voor ^«?^rö/7«j niet min gC'

vaarlijk als moeijelijk, en moet (hoewel Taul'mus , naderhand fijn
heym-fchnjver, 't een mislijk door het ander werpt) van een tweede
Gefantfchap, waar in hy eenige jaren daar na gebruykt wierd , onder-

sijn broc- fcheyden worden. In dit felve jaar begroef hy fijnen waerden broeder
^[^^f^i'^' Satyrus , een man, die feer deugdfaam was, en in groote bedieningen

gebruykt wierd. Laatft was hy geweeft in Afriken en Sicilicn j en boe-
wel hem fijne vrienden het t'huys-komen ontriedden, gemerkt alles al-

daar t'eenentiaal verward was, ging hy, fijn broeder in fuiken bekom-
merlijken tijd niet willende verlaten, aan boord van een oud verrot fchip>
daar hy egter veylig mede overquam. Aan land geflapt cn t'huys ge-

Ambr r
zijnde, overleed hy, ontrent die felve tijd, als fijn broeder de

lijk-rcden
"^ï" Vraukrijk fl:ond aan te neemen, die fijn dood beweende, fijne

overdenici- deugden meteen deftige en cierlijke Lijk-reden by fijne begravenis uyt-

breydde(^), en fig onder fo fwaren flag te vreeden fl:clde, uyt aanmer-
king, dat hy was weg geraapt voor het quaad, en fijne oogen de fw^"
righeden en verwoeflingen , die reeds elders troffen, en Italien boven
het hoofd hingen, niet gefien had.

(^) Ext. Tom. 3.^. 13.

Derde Afdeeling.

Van Ambrofm bedrijf na de dood van Gratianus, tot het
cynde van fijne betwifl:ing met Symmacbus toe.

INHOUD.
T>e Heydenen te Romen z^n fiout op de Rjjks^aanmatmng van U^^j
mus : wierden daar in aangefet door Symmachus, de Stads-'voo^^'
Hm voorig njerfoek-fihrift y op den naam van den Raad uytge^^f

'

'Wierd door een tegen-vertoog ondermynd. Symmachus word 'Weder-

om gebruykt om bj den Keyfer het herfteüen van den Altaar van dc

Uverwmnmg te verjoeken, Ambrofius raad den Keyfer, door een



•

in- Afoeel. den H. AMBROSiüS mcierhjke en ernftige reden-voering fulks af Tr. jr 'r r j T
brofius het af-rchrift imn Svm!^'/ %' .

Keyfer fend km-

heelv;ordiZlaï UTc^^aT^^^ ^^'-^ffr/./.r./^; dat hter ge-

nogmaals een verfiek voor de H^yi^nJ HVw rd ifu ^ '^"'^

tiZd. ^" ^wrx;^5?.TS
^ verwarringen, met welke het Roomfchè Riil- Ar. ji ^ .

van r It"^^''^'^^' thrdJ'd'e ZS^Jl^''^-^van den gedreygden inval in kalien fcoi- ..nfft^u
tijdingen

kende Heydcndom gelijk als „knrw f T^^'L^ ^^k-

plegtighedenvan hunnen Godsdt^nfr T T ' 1^ "^yfenen de
»n fy geftijfd en aansefet W.^ hoopten herfteld te fien^waar

cen ervaren Staat-kund.Vp tn\r 'chool-geleerdkeyt uytmuntte4<>"va„

Hy wierd eeniee iaren nfH^f 1'°°'^ ^^A^m^t van die eeuw was.

-'ogd
. d^ry'^irv'fh?t"/,'eS^^^^^^ maarwastoenStads--r

Heydenfche plegtigheden. Het was ontrent twTe '''f
"""^

om hunne heklli^g hadden begonnen te aLydeVrT)"S "-^"^
fleeren, dog weynie in getal , Tiaddpn r.,^ a ' ^^enige Raads- voren waj

Raad den KeyfJr een Verfoek-fchrift fJrYT g^heelen ^^s---

overgeleverd /'t welk de overige Leedên van den R'^^\"*^'';fquam, die niet verfuymden een tegen verrnrl ^^^^^ haaft ter ooren

verklaarden. Dat datUXbuytfrCS^^^^
was, en fy daar geheel geen deel aan wüdrhebhpn ''"""'"^

P'^^'^''

gelegenthedenbetuygden
, wanneer dat vprfn,i7 ? ?

^"

meer in den Raad te willen komen pln fT^'^fSewiUigd,
reeds ^»,h-oJ^„s door den Paus ©1.1 ^ """f^'f

•^«''«'^^

tijd nu gunftiier fcheen wi^rLfA t"^
toegefonden. Maar alfo de =n„„„..

'"drfeKeS"^'^^' 7 '^^J^'^'^'
( wanfhi^ \t

leen ö:e?gïeve^'noo^ T^'a ""''^
t^'''

^aUntinT^t
de Religie^t^veZt ° het herftellcn van hunne ou-

«'«J^f dS een?k fn
byfonder, dat .^W x-^«^.a.™. w,.s,™.

VerfchovKa "ftll'nn lin [ ^°°^gf
"de Keyfers meer alseens

'es genoemd /h 1, ^ 5^'^^''^' ^" Maagden,

aanffenlSa/kn^.i'''"' ^«^en, alle van adel jken en

lijk'er ons een U?' r".:
1°'^^"^ ^//'-«ude inftelling, de godin, ge-

'L jcdd Ll^^f^tf'^
Land-befchrijver, die ten ^jde vfn C.«>L

de ftad h.l„ ^ uL^^/'" ^^"^t, om den welftand en voorfpoed van

aWmpn ^ het inkomen, dat haar tevoren gegeven, en onlangs

belrrd Lkk ''""^^^y^"
'

t« derfelver ColleJe

groSl K 1.
ï''"' toegeftaan mogten worden, welk hy met

"^yaen, en welfpreekendheyt van een Redenaar, uytbreydde. So

W jimh- £„./» ,

[Ooo 3] dra
• /'y'-30./,.u4. (h) Vct.trb.defmft.Cr.Ut.kGnthofrid.a^t.p.-i^.
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dra dit van den H. Ambrofius gehoord wierd , fchreef hy(0 aan den

^t'tZ. Kevfer Valentimanus , om fulks voor te komen , hem vertoonendc^

erÏÏ"?: „Dat, gelijk het Rijk ftond onder de Keyfers, fy insgelijks ftonden

l^r,gr"/'";>
onder -God

, hadden

^od, van wien fy geen belcherming of veylighey t te verwagtc

n

„iiauucu, fo fy den eenigen en waren God, den Opperften Heericnt

„over de wereld niet opregtelijk dienden , en alle wangeloof en algoae-

,,ry weerden. Dat het te verwonderen was, dat iemand fig van "cm,

„die fijne genegentheyt voorde Chriftelijke Religie foopenbaarlijKvcr

„klaard had, konde hoopen te bedienen om het Heydendom weder ^

„te voeren, of uyt de Lands-beurs de onkoften te trekken, dietotniu

„ne offerhanden vereyfcht wierden, en byfonder, dat fulks geeVlcn

„wierd van menfchen^ die fig nooit ontfien hadden het bloed der L^nr

„ftenen te plengen , die hunne kerken om-ver geworpen , en hendeg -

„meene vryheyt van kinderen te Iccren benoomen hadden; dat ae i

„ken, die fy begeerden, voor lang door de Plakaten van de voong

'^Keyfers, en nog onlangs door fijn eygen broeder Gratianus
,

^oo^

„lofFelijker gedagtenis, waren afgedaan, welker godvrugtige orders ny

3 niet behoorde te verbreeken; ja dat hy, fo het van hen niet \
5' was, fulks alsnog behoorde te doen; dat hy moeft forg dragen?

/, niemand, veel min een Heydenfchen afgoden-dienaar, hem weg^"

„fijne tedere en onbedrevene jaren quame te misleyden. Men m^g^r'
:,Jeyde hy, om mannen van aanfien iets doen, maar moetcgter Gödde

„voorrang geven, wiens (liak dit allernaaft raakt, en aan wiendevoo;

„ togt te geven geen menfch benadeeld. Hoe fal het paflen , dat Chri-

„ ftenen foudcn genoodfaakt worden voor den Raad te komen, en hu
j

„ ne eeden voor een onheyligen en godloofen Altaar af te leggen ?

„dat worden toegelaten onder fijne regeering? Wat fou dat anders ZiJ

„als erkennen^ dat een afgod een Almagtig Weefen is. Konnen nien-

„fchen de onbefchaamdheyt hebben van te begeeren, dat hyden Alta»|;

„foude opregten, en de onkoften uytreyken tot het doen van hunne ofl^

„heylige offerhanden? Een faak, die fonder kerk-fchennis en godloo^'

„ heyt niet gedaan kan worden ? En daarom verfogt hy hem bulken 0^

„der niet te teekenen, en befwocr hem, als een Bifix:hop, by het
_

„loof dat hy beleed, en daar in alle Biffchoppen met hem over-ee^^

„ftemden; dog^ feyde hy , het kan niet anders als ongelooflijk g^°^'

„ deeld worden , dat ooit fuiken faak voor fijnen geheymen Raad

„ of door de Raadsheeren verfogt foude wefen j gelijk het ook fekerUJ

„ niet is , maar alleen gedaan is door eenige weynige , die fig den e^^'

waerdigen en heerlijken naam van het geheele genoodfchap der ^^^^^^

„ heeren hebben aangenomen , daar nogtans de meefte van hen
vet

„ nen zijn ; dat hy dienvolgende foude wel doen j indien hy hier ^

„raadpleegde met fijnen Rijksgenoot den KeyferJ/^,?^?^/ö/r//x, ge^ierkt^^

„fulks in alle andere voorvallen wel gewoon, en nu te meer daat

„ gehouden was , doordien geen faak fo groot en fo gewigtig moeit g
^

„ agt worden , als die van de Religie ; dat hy felf het onderfoeken

„ die faak , fo fe maar den uyterlijken Burger-ftand raakte , aan ande

„foude hebben overgelaten, maar, gemerkt defelve de Religie aang^ö^

„hy fig als een Biflchop daar in moeft mengen, weshalven hynj"

„jefteyt verfogt ^ hem een af-fchrift van dat verfoek toe te
^^^^^^^^qc-

„beloofde hetfelve ten vollen te beantwoorden , ten eynde ^ij"^"^^
gic

„noot van alles volkomen mogt berigt, en een gemeene order 1

„faak beraamd worden; dat ingevalle hy defen raad mogt verima
^j.^

(c) Eppfl' 30. ibid,

9
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"IL flinT'V*!-''^' T"'='^'="
fig daarin tedra-

komen-'
^^J^^'^y'/°"de konnen, indien het hem bel ielcle , indekerk

den di;nftt' /Jn '"'^'"i
S^'^" ?''^'^'^°P ^'"'l^". voor hem

I? /V 7' "^"^ ^'-^ '^^m fo^de voorhouden,
„ dat de Kerke Gods geen gaven en gefchenken aanneemt van hem die„de Heydenfche Tempelen herbouwd, en dat C/.ri/?»x Altaarvemerot„het offeren van hem, die voor de afgoden Altaren oprist Wat 2„de hy verder, foud gy antwoorden aan uwen overleden broeder A'^.
„% met reden u tot een mede-Keyfer over het Rijk 'tw^R h, ? '

u
„beforgen van de Religie in een verfekerden cn veyiigentat\ee?r nf„gekten te hebben aangenomen, beklagen, en hier door een doode'„I.jker flag als door de dood- fteek , heS. van fijne vyanden geïve„
„ ontfangen fou ? Ja wat foud gy antwoorden uwen vader wiens lodvru^

'

„tigheyt defe wyfe van doen feekerlijk foude afgevveefen en ?erfoev|"

bareHof ofri.p T ?
Heydenen het offeren in het open-

::™mtnt^^^^^^^^^^^^ dcHeydenrnte

„teiren liiinn»„ -i
^ j ,' .'^'-^^^'J' de Chriftenen dat moeten aanfien, en

dll zi n "n r'^? ^^tH '^'^ H^ydenfchepIegtiGhedentes^enwóor.

eédenkend. I rT""'^" t'T^' fijne >2ajefteyt,

:;iXdthgrj;n' fju^df"'
^-'^^ --^—^ - ^T^s^n

gR- p-—^^^^

van Symmachus, en vervXns verfoek-fchrift

ver-

fock-lchrüt

van Sym-Aan mijne Heercn de Keyfers, Valentinianus , Theo- ^'"chï
Dosius^ Arcadius. S^mm^dms Roomens Stad-voogd.

^^^tYT doorlügtigfte en altijd getrouwe Raads-hceren merkten,

en de hl
.^"^ '^J^^" betten waren tegen-gegaan

,

vvoordi^e V a Sodvrugtighcytonfe? t?g^^^

-?ndc ^r^?'^'"^
hebben fy, fulkengVden voorbeeld vol-

fen vnn/ï A r g^oo^^^^^^ by defe gelegentheyt hunne bekommernif-

(ch.n A
^" (gemerkt fy fig door dekonften derfnoodcmen-

luien
,
üie vreefen , dat de Kcyfcr, kennis van faken gec^even zijnde,

tl M^" \ ' voordeel van by hunnen ccrwacrdigcn Vorft toegang
e "ebben

, benomen fien) my tot gemagtigde en uytvoerder hunner klag-
en te Itellen. Ik dan kome uyt tweedcrley hoofde , om ^ als van U
(cT^r'^

' het befte van het Gemeen tefoeken, en, als van de Room-
e Burgers afgefonden , derfelver verfoek , waar in wy alle over-een
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ftemmen j voor te dragen ; te meer ^ om dat de menfchen fo wijs ge-

worden zijn 5 dat fe aan de Hovelingen , die alles naar hunne driften

van haat cn voor-oordeelen fchikken ^ niets derven vertrouwen. Geagt,

geëerd , en bemind te worden , is een gewenfchter cn grooter faak ,
als

een Keyfer te zijn. Wie kan verdragen, dat eygen driften de wellbnd

van het gemeene-befte tegen gaan? De Raad is met regt misnoegd over

die meer werk van hun eygen eerfugt j dan van de agting van hunnen Vorft

maken, gemerkt defe tijden alle lorg en yver befteeden moeten, otn

vve Genade veylig te ftellen, en voor te ftaan. Wanneer wy nu de in-

ftellingen van onfe Voor-vaderen ^ de Wetten , en derfelver beveftigi"'

gen, die ons land gelijk als eygen zijn, behouden en verdedigen ,
Wat

doen wy dan anders , als dat wy de eer van onfe tijden foeken itaande

te houden ? die nooit grooter wefen fal, dan wanneer gy, dien'er aan

gelegen is , niets , dat tegen de praftijk uwer Voor-vaderen eenigfii^^

aanloopt , fult oordeelen geoorloofd te zijn.

Wüshalven wy ootmoedelijk verfoeken, dat die Religie, die hetgö-

meene-beft fo veele eeuwen voordeelig geweeft is , ons weder moge wor-

den vrygelaten. En fekerlijk, indien wy ons de genegentheyt van

vorige Vorften verbeelden, wy fullen bevinden , datuwnaafte Voorfaat

van de plcgtigheden , daar wy voor fpreeken, niet feer af-keerig was>

en die even voor hem op den Troon fat , een groot liefhebber en on-

derhouder van onfe kerk-gewoontens geweeft is: en derhalven^ indien

de godvrugtigheyt der ouder Keyfers u met haar voorbeeld niet kan over-

halen , laat ten minften het foet en gevoeglijk gedrag van die even voor

u geregeerd hebben, u daar toe bewegen. Wie is fuiken vriend van de

Barbaren , dat hy het verlies van den Altaar der vt^orie niet foude be-

klagen? Wy zijn beforgd voor onfe nakomeUngen, en poogen alles

^

wat hen eenig ongeluk foude konnen toebrengen , te weeren , en daaroni

laat ons, al houden wy van die godinne niet, ten minften eerbiedenis

dragen voor die naam, alfouw Majefteyt aan de -i/i^ör/V (Overwinning)
reeds veel verfchuld is , cn nog meer in het toekomende verpligt m
worden. Laat die defe godin veragten, welke haar gunft nooit geproefd

hebben, maar ik wcnfchte wel, dat gy die Voorftanderefle, die fo veel

tot vergrooting uwer zege-pralen heeft toegebragt , niet verliet. AH^
man heeft voor defe godin eerbiedighey t , want niemand kan looche-

nen, dat hy aan 't geene, daar hy om bid ^ eer bewijft. Maar indien

de vrees voor ramp u niet kan bewegen, laat ten minften dien Altaar»

als het cieraad van de Raad-kamer , ongefchonden blijven, en vergun
my u te bidden, dat de Religie, in welke wy, nog kinderen zijnde*

fijn opgevoed, van ons, nu wy oud geworden zijn, onfen nakomelin-
gen mag worden na-gelaten. Gewoonte is de tweede natuur, en
konnen niet anders als genegentheyt hebben tot het geene ^ daar wy
opgetrokken zijn.

Gy fiet, dat het oogmerk van den doorlugtigen "^vjitT Confiant'tus ^

en met regt, als een misgeboorte is te niet geloopen, en daarom m^et

gy -geene van die voornemens , die dc ervarcndheyt geleerd heeft geen

ftand te houden, navolgen. Door dit middel bereyden wy den weg

om uw naam en Majefteyt te vereeuwigen , fo dat de nakomelingen in

beleyd uwer faken niets fullen te berifpen hebben. ( Indien defen Al^^^^

word weg genomen) waar fullen wy het onderhouden uwer Wettenen
Willekeuren beweeren ? Wat Godsdienft fal een godloos booswig^^^^^
meyn-eed doen fchrikken ? Het is wel waar, God is over-al tegenwoor-

dig j en de meyn-eedige booswigt kan nergens voor hem veylig ^ij^-»

egtec
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cgter is het ontfag voor een godheyt, die in fuiken plaats by ons tegen-
woordig IS, een kragtig middel, om de menfchen van het quaad af te
ichnkken. Die eene Altaar behoud al het volk in eenigheyt j die eene
Altaar houd elk een te rug van ontrouw, en daar is niets, dat onfe be-
Iluyten grooter ontfag en aanfien geeft, dan dat defelve door Raadshee-
ren, die aan delen Altaar hun eed gedaan hebben, gemaakt zijn Saldan de woomng der goden door meyn-eedigheyt ontheyligd worden^hn Oillen onfe agtbare en eerwaerdige Vorften, die door de eeden hünl
ner Onderdanen m hunne perfonen en regeering geveyligd worden , den-ken, dat ly (fo doende; een goeden en loffelijken weg inflaan?
Gy fult feggen, fo deed ook de doorlugtigftc Keyfer Confiantius^

maar laat ons liever de andere daden navolgen vandien Vorft, diefulks
nooit fou hebben onderftaan

, indien iemand van lljne Voorfaten de palen van fijn regeering op die wij fe was te buytcn gegaan j gemerkt dö
misflagen der voorgaande Vorften zijn lelTen tot verbetering voor de vol-
gende, en die fig door quade voorbeelden van die voor hen geweeft
zijn laten waarfchouwen

, konnen henfelven fagt verbeteren. Wanneer

fa^ hv n fulkennieuwigheytinvoerde, voor-

k?n L ""'^T^^n en na-fpraak daar op ftond te volgen. Maar

wl vtt"""'^
verfchoonen, indien gy moedwillig navolgd, 't geen

ftenJr r ? ^"^r""
fo qualijk opgenomen wierd? Uwe Majefteyt

Itelle fig bever de andere daden van dien Vorft, die beter verdienen na-
gevolgd te worden, voor Hy benam de Veftaalfche Ma'S^^^^^
van hare voorregtcnj hy liet den Adel de inkomften van het Priefter
fchap volgen, beforgde uyt de gemeene fchat-kift de onkoften tot de
ofFerhanden, en andere godsdienftige plegtelijkheden , en liet, als hv
van den Raad opgewagt m praaUftatie de ftraten van de onfterfelijke

nalnT^^^
fijne oogen met vermaak gaan op de Tempelen, lasdö

SLen I°n7' ^7"'"'' toegewyd, en boven derfelver deuren

S en verwnn^^^^^^^^ ^T^^^ ^^^^^ ' ^^^""^^^ d^^'elve gebouwd wa-
Vi 755^°"^^'^^^ fig over der ftigtcren godvrugtiehevt En hoewel hy felf van een ander gevoelen 4s, egfer wille fy^efelve no^^^^^

af-breeken
, of uytroeijen 't geen de Godsdienft van het Rijk was,X

elk menfch fijn byfondere manier heeft van God te dienen. De opperfte^od
, die de wereld regeerd , heeft elke ftad onder 't opfigt van een

bclcherm.geeft gefteld: want gelijk elk menfch by fijneerfteontfangke-
nis üjn eygen fiel heeft, fo heeft elke Natie een byfonderen geeft \ge^
mus ) liy dit alles mogen wy voegen het voordeel , dat uyt defe pleg-
ngneden den menfchen toekomt, en defe godin byfonder aanprijfd:
want daar alle redenen, dje een godheyt beweeren , ten grooten deele
auyiter zijn. Waar uyt konnen wy de kennis onfer goden beter af-halen,
ais uyt het erinneren van onfe voorige voorfpoed ?

Kan ook de oudheyt ons eenig ontfag doen hebben voor een Religie,
J",^^y.verphgt te behouden dat Geloof, ^t welk foveele eeuwen ver-

h nn
' ^^^Sen onfe Ouders, die gelukkig in de voetftappen

nunner Voorfaten traden. Laat ons onsfelven eens verbeelden, dat wy
Komen lelt hier voor ons hebben , en dat fe haar eygen faak dus bepleyt

:

^ befte van alle Vorften, gy Vaders van ons land, ontfiet mijne
gi^tjje hatren

, die ik in hetpleegen van mijnen godsdienft gekreegen heb ,en vergund my den hemel te dienen met de van ottds vaft-geftelde fleg-

RA^u^ » "^^f^ '^elke ik alsnog geen berouw heb. Laat my , die een vrje

Qod
' ^^^^^^ 'volgens mijne oude gewoontens. Het isjas defe wijs van

Z Mienft^ die de geheele wereld myne Wetten onderworpen h^eft ; defe

[Ppp] kerk-
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kerk'ge'vüoontens hebben Hannibal van myne miiuren gedreeven , en de

Gaiilen van het Capitool verjaagd. Ben ïk nu te vooren daaromJo me-

nigmaal ontjet , dat ik, nu oud zijnde
, fojireng moet gehandeld -wor-

den? Sal ik fan, wat nieuwe injetting dit ü? 7/é ben verjekerd, dat

de oude eeuwen tegen te Jpreeken onredelijk, onnut en fchandel^jk is-Wy
bidden u om vryheyt , en veyligheyt voor onfe vaderlijke lands-goden, en

voor de byjondere goden van onfe ftad. Het is niet meer als billyl^ ,
dat

die God , dien alle menfchen aanbidden , voor defelve geagt worde :

//en met onfe oogen de felve fterren, de hemel is allen gemeen, en&^r"'
ve wereld bevat ons. Wat is'er aan gelegen, door welke middelen^^
uüaarheyt onderfogt word? Een Jiap brengt ons niet tot de kennis 'van

fo grooten geheym.

. Maar men foude konnen tegenwerpen , dat dit de redeneeringen zijn

van menfchen , die te veel ledige tijd hebben
; dog wy dragen u enke-

lijk ons verfoek voor : wy difputeeren en twiften niet. Maak eens fta^t,

wat de gemeene fchat-kift door het weg-nemen van de voorregten en in-

komften der Veftaalfche Maagden gewonnen heeft. Onfe milde en welda-

dige Keyfers trekken in't geen de fpaarfaamfte en fuynigfte onbekrompen^
gegeven hebben ^ en de Veftalen, gelijk het waarlijk is, als een eerlijke

wedde en vergeldmg van hare kuysheyt aanmerken : want gelijk haar

Iluyer een vercierfel van hare hoofden is , fo is defelve een tecken van

haar Priefterfchap. Dat defelve van alle laftenvry zijn , is maar een bloo-

te naam
, gemerkt fy wegens haar armoede in geen ftaat zijn , om veel

te konnen geven. Men foii felfs wel konnen feggen, dat die mannen,
fo veel fe in haar inkomften milTen, weder in haar aanfien winnen, ge-

merkt defe Maagden , die haarfelven voor de veyligheyt van het Ge-
meen hebben opgeofferd ^ met verdienfte winnen geen de andere
hunne inkomften verliefen. Maar laten fulke middelen , om uwe kofCctS

te vullen , nooit van u verfonnen worden j de fchatten van goede Vor-
ften moeten niet vermeerderd worden uyt het beknibbelen van de Prie-

iters, maar uyt den buyt der vyanden. Sal wel de grootfte winft den
haat, die op u ftaat te komen, konnen vergoeden?
Maar gemerkt de gierigheyt een quaad is, waar aan gy niet vaft zij^'

fo IS haar ftaat te beklaaglijker, als die haar vorig onderhoud zijn quijf

geraakt
: want al het geen vervreemd is onder die Vorften , die wel ai-

keerig van geweldenaryen en afparflingen waren , maar ectcr naar rijk-

dommen ftonden, ftrekt alleenlijk tot fchade van dien, die hetfelve
mifFen, maar helpt hem niet, die de felve na fig neemd. Delanderyen»
die by uyterfte wil uwer Voor-ouderen aan de Veftaalfche Maagden»
en hare bedienden, gemaakt zijn, worden nu getrokken tot uw fchat'
kiit,^ maar ik bid u gy die de regtvaerdigheyt handhaafd , laat u>^^
ftad t geen van byfonderc perfonen tot Heylige gebruyken gegeven is . on-
bekommerd genieten. Laatdemenfchendevryheythebbenomhun Vpct-
Ite-wil te maken, en verfekerd zijn, dat fe met geene begeerige Vor-
ften te doen hebben, maar met fodanige, die het geene fv daar by ge-

geven hebben beveftigen. Laat het u vermaak zijn, bidikn.
gy de wereld fo gelukkig maakt. Dit eene voorbeeld baard by alle

(der-

vende menfchen veel ongeruftheyt. Staat de Religie der Romeynen met

onder de befcherming der Roomfche Wetten? Wat naam fullen wy^^"
het vervreemden van het Heylig erf-goed geven, welk door geen
ot toeval ooit het verbeurt verklaren is onderworpen gewceft ? Vry^
den ontfangcn het geen hen gemaakt word, felfs Slaven word niet gc-

weygerd het voordeel te genieten 't geen hen by Uyterfte-wil gemaakt
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^nf^^ftifl "^"^^ ^''ëdcn, en die hare plcgtighedcn verrig-

vaïlen ^ w/r K° r '^'^ door erfenis zijn toegt

meene h^iT a-'^''
«J" m^^gdom voor de veyi.gheyt van het Ge-raeene-beft op te ofteren , den hemel re hiM„-, a^.u' A

•aten fijne yverige en kragtige gebeden uyt te ftorten ik mTfiT
fe ver tijd de vryheden en voorrlgten , die haar oeWen en dier""alle uwe andere Onderfaten gem^n hebben, beneenX ff'^^y"}^<^
foude het beter wefen de menfchen te d.enen als de" «len

"P^^t

.

Wy doen hetGemeene-befttekort, 'c welkondarrkbaar'ziinH^ „ viets verkreegen heeft Niemand denke, dat ik nu niets Ss akdReligie voorfpreek Het ondernemen van fuiken faak, ak ^t? tten allen tijden de bron en de oorfprongk geweeft van de ramnLnde wereld ge«offtn hebben. Onfe Oude^ bLonde^wat agtSV^t
?; o^hftloorStnd^^^^^^^^^^^ ?T P"^^
ïtéaafdtL'^-J^S"?^"-
^^rZZnltn Heyl.g| Maagden veranderd, en'

maakt hebben een micl f' J
°' g^nngfteinwoondersderftad.ge-

noodvolede enall.r^^^
„ ,

g"e, en alle de Provinciën in de verwaCTtine- van Jin 1 j •

oogft bedrogen wierden. Het quam niet by° d" »ondT„/

n^T-oXtrVS^^^^^^^^
beroofd wierSt'êr ten anStiS^ rf ''^ '"^T""'
moogt fulks toefchrijven aaX gevil ote^
getijden, een fehrali wind was ^m^ijfl^'^fbaarheyt Maar nu leven de menfchen van d^ht:^ a
jens derboomen, en de eerinser fnnrr? p

^" '^"""^ f^"^-

akers eeten. Hebben onfe^ Vol vide nfoïnT^ï^rden Godsdienft „yt de gemeene fch^ïSft ee^i,fedethoïï^^^^^^^

kei moerï;Tl "ff"'^ ^/ ^^"""^^^ ^''^^'^^ '^'^ menfchen d ey.'Ken moeten fchudden, om fpijfe te vinden, of fig met de wortelen 7erkruyde„ behelpen ? Wanneer is het ooit febeurd It fo£
den uvti°°''l5°"^".°"^"'^=^*y'^

^°lk,"en de Heylige M ag°

vloed rifd^ /'"*^'
^u" r^''^ P'^^ts. doo' den ove?-

£en dêr P ""t'^ ^^"'"W ^°'den ? Immers het be-urgen der Friefteren is de voornaamfte oorfaak van het coed frewa.; d^c

uw land, als aan die Heylige menfchen. Twijfeld nu, of 't^reenbv

ven^z.fnde"y^^'^" T^^
bekomen gegeL wfsV% nu , vSo?

heeftT^
^ tegenwoordige fchaarsheyt genoeg gewrooken

andie^R
^ '^^^^^ feggen, 'tis onredelijk, dat de onkoften van een

fulke a^.if
^ gemeene beurs gevonden worden: maar laat dog

inkonmp
gemoederen van u, voortreffelijke Vorften, niet

eecTp
•

'
f

Seen aan eenige weynigen tot hun gemeen gebruyk

I
geven is, loude worden gerekend voor een gedeelte van 's Lands in-

fche ' ^^^'^ g^^^^^^ Republijk wel beftaat uyt enkele men.
, egter al 't geen van het Gemeene-beft voortkomt aanftonds niet

[PPP ^1 het
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het eygendom van defe en gecne word. Wy bekennen , dat gy het op-

per-bewind hebtj en alles regeerde maar ook, dat gy de voorftanders

zijt van een iegelijks vryheyt, en dat de rcgtvaerdigheyt by u i^neer ver-

mag, dan trotfe loiïlgheyt. Befeft maar eens in uwe weldadige gedag-

ten , of defelve wel Rillen oordeelen , dat , 't geen gy reeds tot andere

gebruyken gefchikt hebt, kan gefegd worden aan het gemeen tebehoo-

ren. Al het geen t'eeniger tijd, tot eere van de ftad^ by gifte van le-

ïnand is na-gelaten , houd voortaan op in de magt van begiftigers te

zijn 5 cn 't geen in zijn opkomft ee>i mildadigheyt was , is nu doot ge-

woonte en tijd een fchuld geworden.

En derhalven poogen die uwe gemoederen een ydele vrees aan te ja-

gen, die voorgeven, dat gy (ten zy gy met het vernietigen van

giften u gehaat maakt) aan het maken van fulke giften fchuldig to^'

Maar och of alle de onbekende befcherm-goden van alle fe<El:ens en ge-

voelens u wilden begunftigen, en voornamelijk, datdie MogentbedeHj

die uwe Voor-vaderen fo genegen waren , uwe lijf-wagten mogten z'j"^

u befchermen , en gy defelve wildet aanbidden ! Wy fpreeken'om ge^^

andere Religie, als die het Rijk in de handen van uwe MajefteytS Z^'

heyligden Vader beveftigd, en dien gelukkigen Vorft een wettig erfge-

naam ^ om in fijne voetftappen tc trecden, gegeven heeft. Die zalige

Vorft fiet van den hemel nederwaards^ en befchouwd de tranen der Ffte-

tteren j en het fchenden hunner voorregten, die hy ongefchonden t^'

waarde, aan, als een hoon en fmaad hemfelven aangedaan. Doe ü^en

broeder, zaliger gedagtenis, fo veel te gevalle, dat hy dooruw toedoen

verbeterd 't geen hy meer op raad van anderen j dan van hemfelven ge-

daan heeft: fmoor die daad van hem, die hy niet wift den Raad fo<^'

aangenaam te fullen zijn , en dat hy onfe Afgefondenen op dat het ge-

meen gevoelen hem niet mogt ter ooren komen , tot fijn tegenwoordig-

heyt niet toeliet. Het fal tot eer van 't geen te voren gedaan is wefen^

dat gy geen fwarigheyt maakt dat, welk wy bewijfen fullen geen bcft«*

van dien Vorft geweeft te zijn , affchaft en vernietigd.

III. So pleytte die fchrandere en welfpreekende Man voor fijne Re^^'

gie, en dat was het, waar mede hy fijn faak meeft meende goed te ko^^'

Ambrofius nen maken. Hier op antwoorde de H. x^AmbroJÏHs , door de goedhey^
wijdlopige y^jj fjjn faak veel voor-uyt hebbende, op defe wijfe

:

antwoord * ^

opdatvar-

fock. AmbrosiuSj Btffchop ^ aan den gelukkigHen Vorft , engena-
dïgften Keyfer Valentinianus, den doorlugtigen.

'irrAnneer de feer voortreffelijke Stads-voogd Symmachm uwe Maje-

fteyt een verfoek-fchrift had overgeleverd, dat den Altaar,
die

iiyt de Roomfche Raad-kamer weg genomen is , in fijn vorige p^^^^^

en eer mogt herfteld worden, cn gy, ó Keyfer, wel jong van jaren

'

maar van een grijfe godvrugtigheyt , het verfoek van de Heydenen ai-

floegi heb ik aanftonds^ op het hooren van fuiken verfoek ,
mijn tcge^^

berigt in-gegeven , waar in ik wel ophaalde al 't geen daar tegen

antwoord moeft gefegd worden, dog ondertuflchen een affchrift van/V

^

geheel opftel verfogt. ... En daarom antwoord ik nu op alle de ^'^^^^^

redenen, die in fijn verhaal voor-komen; niet uyteenigmistrou\^en^

uwe ftandvaftigheyt in het Geloof, maar uyt een voorfigtige waai'fe*^^
'

wing, cn met die verfekering, dat gy het gewigte van defe faa^^

dig onderfoeken fult. Eene gunft neem ik egter de vrymoedighey^
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fwlerend^tTf 'V^'t^^''' ^'^^ &Y dog wüd oordeelen niet naar den

TkZfZfr ?^^'^' «ytdrukkingen, maar naar het gewigt

gêliik ins de t '"'S' ''"^y^ en geleerd man ü,

re cierS V
"fy''S^.S^'^"ft bengt, ^/s nytgelejen ^ond, dat met het

mm/ i
"i^deneeringen door-vlamd, en ^,et welfpreekendhevt 00-

ftï^t ' ^t aangename en wel-gemengdrkSn meen fchildery de oogen verrukt, een indruk in het <remr>eH m 7
dehem-togten inneemd, maarhetgoud, indiengyLfnXbS'
al IS het naar fijn uyterlijke waardySgeld, iseet?rin fL^.W T'^'
ak metaal. ToetA eeni, bid il/uf enwegf̂ iSeZ h"'^;"nen behoorlyk op: fy roemen van groote cn Lftel, kfffken "7d?;"> der daad. van geene waerdye, door ouderdom verfleeten/ijn
^aarheyt met kennen bew.jfen aan haar fijde te hebben; fy hebb«Godin den mond , maat bidden de afgoden aan

^
in l^rvfzTbS^^e" 1.?'"'^^'^^^^^^^

redeneering; dat Romen « ,^k L r f ^"'""'^ ^^}^
^""u'^-'T

^eheele

van hare oude kerk nWrif^ \
°°t";°^d.g om het herftellen

het erfeoed der PW 'ft^^ ^^^^^'^^
>
dat het onres^tvaerdigheyt is

en da Ir als ft lV^ r
Veftaalfche Maagden t? vervreemden,

In het volielS ^^^^''^^^^ g™°te hongers-nood omftaan was

^^^mïl it^^^l ir*' aanfien1.jke hoofdftad van hetingevoerd, met weenende ooeen. en rtn™, u i-

1

en nadrukkelijke redeneering hare fwarXdpn nvM w.
weeglijke

foekende het 4der.invoeren^an ha e3ntS^f ?

felver onma?t TeL. f /
^^^^ ^^rgrooten, ontdekt hy der-

gXrenleJpS
voeten ? Ê„ e«e' hS^el m^^^^^^

P'egtjgheden niet genoegfaam met
fijn overwi^n1fg",;iet m« fuK^^ i'''^'" ' ^^^^«'S^^
leger felfs voor de mZren va„ ^^"n i ^y fijnzeeghaft,|heyrl

fy felfs, voor welke de P^H^n 1 "«der-floeg? Waarom wierden

gerd > Waar toe dlnd E v "^'^f'Jl
opgenomen

, bele-

overfchorv^n R A °P « halen, die het

weten re w
^l^/̂enden in het O/iw/niet foud^ hebben

G nfên nLtThr' ''^^ ^Z^"''^" door het geraas derRwZ ^ 7''
u"ïf''''

Siet eens hoedanige wagtersdeSS wI r^'^"
Waar was toen uwen 7.Ji..r,''diegy

tot omfeJ^l^..'';^
""''•'^ de gedaante van eencfns ófanlfZ

dat de hI,I? CU '^f'">.^'r'"^Pj Maar waarom foude ik loochenen,

Nl„tèa^^,^l A- P'l^flf^^Ti'.'
Roomfche wapenen te hulp quam

ven laat heTkilf
'^

het leel d" n'*^"^'-'"'''""''^'^

en de^nederl
^^^§^P':^alden

,
fo hebben fe te kort gefchooten

thaeo door
^^^^^ de Carthaginenfers; en indien die van Car-

deef h.dd! y van hunne goden de overwinning verkreeg«n, watvoor-

derhalv^n u
'"gefctenen van het Roomfche Rijk van defelve? Laat

die amn? 1^^aT^'>^^
""'^St van het Roomfche volk gefmoord worden

,

d-r
^T\"»<l,neeft daar nooit laft toe gegeven, maa? fpreekt met meer-

der reden hare kmderen op een heel ander? wijfe aan

:

'^«"r toe vermoeyd gy my met het vermenigvnldigen uwer eferhan-

kent
^"

iz-f """^ ''^'^^ """^ onnoo/ele beeften'l 'Deze^e-te-
« en blyken van over-^tming beflaan niet iit het bloed van eenbeejt,

[FpP 3] maar
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maar in de kloekmoedigheyt van de Krijgsmannen. Ik heb andere mid-

delen gebruykt , wanneer ik de latiwer-krans om het overwinnen van de

rjuereld droeg. Het was de dap^erheyt van Camillus , die het z>ege-

^ralend leger , dat Jig van uwe mmiren en de fierkte van het Capitool

had meefter gemaakt > verjloeg , de krijgs-vanen , die de goden J^j^

7net hadden konnen bewaren , herwon , en die , welke de Religie der Ko-

meynen teJwak was om een vrees aan te jagen , kloekmoedig op de "Vwg^

dreej. Wat behoef ik op te halen van Attilius Regulus ^ die ,
voor ae

Romeynen vegtende, fijn leven voor hen verloor? Scipio^ bygen^^.

Africanus, wierd beroemd niet door Jig voor de xyiltaren in het ^?P^'

tooi neder te werpen , maar met de Benden van Hannibal op het Ijffj^

val/en y en met Jijn degen de overwinning te behalen. Segmy niet,

de Oude dejè ceremoniën onderhouden hebben ik haat de manieren 'V^'^^

doen by Nero gebruykt. Wat behoef ik te Jeggen van Julke Keyfir^^

welker regeering niet langer dan een maand of twee geduurd heeft ,

die omquamen Jö dra Jy het koningkljjke Turper hadden aangenoornen •

Of is dat nieuw , dat de Barbaren hun woon-plaatjèn hebben verUt^^. *

om een inval in de Roomfche landen te doen Waren dieKeyJersC^^^'

ftenen, wanneer door een ongehoord ^ dog jammerlyk voorbeeld, deV^'

der in Verüen geketend was, en de Soon de vryheden van den Raad

het volk met voeten trapte , en al de wereld deedJien , dat de beloft^^^

van overwinning , hen van deTriejlersgedaan ,
ydel en valjch waren •

Wasser toen geeu Altaar van overwinning ? Ik ben bejchaamd over mjjf^

vorige misjlagen , en degedagten van die maken my , 7iiet-tegenftaande mjj^^

grtj/e hairen, Jchaamroot. Ik hebgeen berouw, dat ik met anderegedeeltefif

van de wereld in mijne oude dagen bekeerd beUy de reden is, om dat het nooit

te laat is wijs engoed te worden. Laat die oude menjcbenJchaamroot wof'

den , van welkegeen hoop van bekeering is. Het is niet de lengte vanjareti »

maar de godjaligheyt des levens , die iemand een roemwacrdigen naaV^

geeft , en het is geen fchaiide feeniger tydJijn leven te verbeteren,

eene faak alleen was mijn Jiaat die van de Barbaren gel^k , dat ik g^^n

kennis van den waren God had.

De manier van uwe offerhanden is met het bloed van geflagt vee be-

fprengd te zijn 5 maar is het wel redelijk de antwoorden van den leveH'

digen God uyt de ingewanden van een dood beeft te verwagten ?
Koiï^

en leerd op aarden de pradijk van een hemelfche Bende 3 wy hebben

verblijf op aarden , maar aldaar is de af-beelding van onfe pligten. I^^^

my de hemelfche verborgentheden leeren van dien God , die my gefcb^'

pen heeft , en niet van menfchen , die geen genoegfaam befcheyd

henfelven geven konnen. Wie kan ons beter belcheyd van God g^^^^"'

dan hy felfs ? Hoe foude ik hem konnen gelooven , die felfs bekend njf-

te verftaan \ geen hy aanbid? Want, Jeyde hy , een ftap ofdag-reys^^

nooit een menfch tot de kennis van fo groote verborgentheden breng*^'^^

Maar 't geen gy niet weet, dat weten en verftaan wy door Goddehj)':

openbaringen , en 't geen gy door giften en vermoeden foekt j daarZ'J

wy door de wijsheyt en waaragtigheyt van God vcrfeekcrd van.

halven is'er indefe dingen geen over-een-komft tuftchen u en ons. J
fmeekt de Keyfers, dat fe dog uwe goden willen gunftig zijn >

m^i^'' \

bidden den Sone Gods , dat hy den Keyfer gunftig zy. Gy maakt

een god , en dan bid gy dien aan i maar wy oordcelcn het Gode
tamehjk te zijn, fig te verbeelden, dat fulks voor een god moetg^^j
den worden, welk zijn weefen den menfch moet dank weten-

wil niet aangebeeden zijn in beelden , die van fteen gehouwen
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dat het maar fijn menfchelijke na uur
grafs was, teriijl fijn GodLyt, ri.X'V^è navZt/geloven, van den dood verloft heeft, dat niet ondervvSentvaO ^rneeronvoorfigngheyttoonenals gy, die, vvanneergyZIvo£ nleGod verongelijkt, en hem fijn eer beneemd. "emertrI 1 ^^^S^»
eer te bewijfen', als gy eenbloktotuwGod malT, en^alnrtn"""^'!'deUjke eer bewijft: een fchandelijke wijfe van God te H^fgynu loochenddatari/?».kondcfterven, doetgy hem met,?' u'fnekkigheyt

, dus fpreekcnde geen eer aan '
'

Maar de oude Altaren (gaat hy voort) behoorden voor de beeldenhet cieraad der Tempelen
, weder opgeregt te worden LaTt h rken verfoek doen aan een Hevdcnr^h»„ \tc^ Aii' n. ,ï

^"1-

makers, en hem^nJn V" ^^«.'g^l'^en van den lof onfes Salig-

te '// • .""'T" P"/«"' van wiens goedheyt reemerkt hn herte des Komngs m de hand des Heeren ü) hv de Dre,£ vf r "^J^ cooit iemand by de Heydenfche Keyfers^erlgt ,PdaTeenli
"''^

Chnflus mogt worden opgeregt? En derhalven |even fy "u /kftellen van 't geen eertijds het hunnevvasteverfoeken de ChHft.n V^"'fers moed, om, vo gens hun voorhpHH ,1 „ ^ r

Key.
Religie, daar h bel^denis van doen fl' u '

^^^^ de
denen meer werk van CnL ReEe mll ^'^ S'™''''' "^y-
gonnen hebbende, laat ons voorK w Dusbl
gefloten en van h« onfe berooH lorden Joel^^^^^^gen, maar defe zijn over hun verliesSu " yerdmkkin-
hcyt aanfien, agten wy onfe zegSenent IpnlV v™^'"""'^'!-

fen en uvn-eh^H
'J'^^^dheden

, armoede en de dood felfs aangewaf^

RelLie^^ff'^'^r^H ^""T defe overtuygd zijn, datliunne

ftand^houden.^ onderfchraagd w^rd, niet lang kan

vryïde/-'t'^' ^'f^'^^^^'^^
daagden genieten hare voorregten en

foude konnen b^^'".
P?"""'"

' ^f"' ' dat de maagdom met
van betonfn, H f ^"°^<^<^"' ^YJ"^" de maagden door belofte

eerbaarhevt d!/'" T ^^"moed.ge. Die mogen om de kuysheyt en

heyt cn ^ u^H ""'^i'" k'^"'"
^^d ^even, die hun eygen goed-

maacden dF "'«/^"^'f
betrouwen. Ên egter, lioe veell zijn die

Indien rL'
%verheyt te bewaren, dus gehuurd worden?

behonr,.n ^ , '^^"S der Veftaalfche Maagden thans

Vin
kond'er ter nauwer nood feven vinden, die defe belofte

devotarïfrT^^
j*"'"

P'^^^''
^it is de menigte van die

byfonTer nn?n T" ^^l r'l"'^"
niaatfchappy te zijn aan hec

- ae meenigte van hare oppafl-firs aan beyde fijdcn van hare ^eftoel-
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tens, aan hare groote voorregten, groote inkomften , en bepaald getal

vanV^^"-» in haar maagdelijken ftaat befteedcn moeten: maar

dat dog defe Mannen eens met crnft hunne oogen laten gaan op onfe Be-

lijders 5 fy fuUen menfchen van allerley ouderdom , fexe en ftaat konnen

fien overgegeven aan de liefde van fedigheyt , eerbaarheyt en van een

maagdelijken ftaat. Het finlijk gevlogten en opgewonden hairvercierd

geenfins de hoofden van die Veftaalfche Maagden: laat fe een gemeenc

fleuyer dragen, die men weet haar eerbaarheyt te betekenen. Een maagd

is dan beft opgefchikt ^ niet wanneer fy de aanlokfelen van haar fchoon-

heyt foekt aanlokkelijker te maken , maar wanneer fy defelve verfmaaa.

Het is de koftelijkheyt van haar purper kleed niet, nog de dertelheyt en

weelde; het zijn hare voorregten , ofinkomften niet , maar het veelvou-

dig vaften^ en geduurige felfs-verloochening 5 dat haredienften luyftet-

rijk en geagt maakt. Om te befluyten, al het geen defe maagden doen

is fodanig, dat ey het oogmerk van haar kuysheyt te tooncn daardoor

s-elijks forg voor haar kuysheyt, gemerkt de kuysheyt fekerlijk meer be-

waard word door 't geen gy foud oordeelen defelve te benadeelen.

is geen maagd , die door voordeel of voorfchriften van deugd beftietj*

word dus of fo te zijn, en dat is de regte fuyverheyt niet, die van ful-

ke, die haar tot dien eynde meeft geven willen, den tijd van fo veelol

fo veel jaren moet gekogt worden. De eerfte overwinning ^ die de fuy-

verheyt verkrijgd, is de liefde tot het geld te overwinnen, want gel"'

gierigheyt is de grootfte vyand , en fterkfte party van de fedigheyt.

Maar genomen de maagden moeten tot laft van het gemeen worden

onderhouden , Hoe fullen de Chriftenc devotarilTen worden beforgd? Wat

beurs fal voor hen allen groot genoeg zijn ? Seggen fy , dat defe begif-

tingen het eygen erf-goed van de Veftaalfche Maagden zijn? Schamen

fy henl. dan niet, dat fy, alles dat voorde Chriftene Maagden gegeven

was , onder de Heydenfche Keyfers getrokken hebbende , nu onder

Chriften Keyfers ons in hun erf-goed niet willen inlaten ? Sy kj^^'F"

insgelijks , dat de Priefters , en andere Bedienden van den Godsdienft >

uyt de Lands-beurs niet worden beforgd, en hun behoorlijk onderhoud

niet hebben. Men maakt daar een groot gefchreeuw over, en het ver-

veeld ons fo veel klagens daar over te hooren. OndertufTchen heeft mei^

de Kerkelijkcn onder ons door Wetten, by onfe tijden gemaakt,

voordeel van iets vandefenengeenentecrven, niet vergund, egterhoorj*

men daar over niemand klagen, gemerkt wy ons over geen verlies quel-

lende, fulks voor geen fmaadhey't aanfien. Wil iemand, die by ons een

Friefter is, uyt dien hoofde van wereldlijke laftenvry zijn, fomoetby

om die felve reden ook af-ftaan al fijn goedj niet alleen dat van fij"^

Voor-ouderen op hem is ncdergekomen , maar ook 't geen hy door ey-

gen neerftigheyt gewonnen heeft. Hadden de Heydenen fuiken gej^^

genthey t om te klagen ? Hoe breed fou het worden uytgemeeten , ƒ

^

een Pricftcr niet in ftilte leven, en fijn bediening buyten laften -^j-

kan, ten zy hy fijn vaderlijk erf-goed af-fta^ dat hy met den hemel
JJ|^

mag omgaan , als met verbeurte van fijne aardfche bcfittingen ; dat *jy
'

die voor de genieene welftand waakt en bid, huyflelijke armoede tot U

loon orahelfen, en fig met die geruftigheyt, dat hy fig wel g^^^^^L^
maar niets tot nadeel van de eer fijnes dienfts gedaan heeft, trooi

jnoet? Vergelijkt nu eens defe dingen met malkanderen > gy zijt
g^"^^'

gen 3
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m?'
^"?,^"^gerlijke Amptenaren vry te laten, maar de Kerk fal geen

magt hebben om een Priefter van laften vry te Hellen. Den Bedienden
van de Heydenfche Tempels word het voordeel van Uvterfte wil en
leltament met geweygerdi dc godloofte, fnoodfte en boos-aardii^fte
menfchen genieten dat voorregt, maar de Kerkdijken zijn alleen van dat
gemeeneregt verfteeken, en nogtans defe zijn het, die met hunne ee-
beeden het goede voor het Land foeken, en al hun doen ten felven evn-de aanleggen. Defe mogen geen giften by Uyterfte wil van iemand, felfsvan geen rijke en mildadige vrouwen, ontfangen, en daar niets op hun
leven te feggen valt, zijn om geene andere reden, dan om hun Amoten Bediening defe ftraf onderhevig. Maakt een Chriften weduw ietsaan een Heydenfchen Tempel, de Wetten keuren dat goed , maar in
dien fe een Legaat maakt aan de Dienaars van den waren God, het is
togteloos en word afgekeurd

j 't welk ik niet feo;ge , om de Wetten teeen
te fpreeken, maar op dat fy mogen weten, dat wy, al hebben wv re-
den, egter met klagen, gemerkt ik liever foude fien, dat onfe inkom-
llen

,
dan dat onfe agtbaarheyt verminderd wierd. Maar men geeft voor,

Tr^rr u^^f
^^"^ ^^^^^^^ gcgcvcn of gemaakt is, nooit is verbrookenj

fcnlT f/"'/""^^' ^"gg^"^ ooit fulke giften hunner Tempe-
ien gerooid en hen ontnomen heeft? daar de Chriften Kerk in tegendeelmiks wel van hen geleden heeft. En genomen daar was iets fulks aan3 r gedaan, dat is eer een vergelding van een voorig ongelijk ge-
Weeft, dan een ongelijk hen eerft aangedaan

i en nu, na dat alles klaeenfv

^""^LT^If
verfoeken regt enbiUijkheyt. Waarwaltoen

de biUijkheyt, wanneer de arme Chriftenen van hunne goederen wier-den beroofd, en dan felfs het voorregt om te leven met genieten moe-
ten, en door een ongehoorde barbaarsheyt felfs niet mogtenbe^-aven wol
den

I

een regt, welk egter een iegelijk menfch, van fijn geboorte-uur

pe'n door d' T'^^
die, welke van de Heydenen waren mzeegewor-S wtden' ge^nteM^td^^^^^^ S^l^^

^^^^

nmg van o^s Beloof ^tl^^
Voor-ouderen veroordeelen

, en ('t zy tot hunne fchande gefprookenjwat reden konnen fy hebben, om de vryheyt te verfoeken voor hunne
plegtigheden

, welker uytwerkingen fy nu fclfs moeten veroordeelen ?
£^gter, alles gefegd zijnde, niemand heeft de Tempelen hare ofterhan-
oen, ot de l'nefters hunne giften benoomen; maar de landeryen zijn

erA
^^^enoomen, om dat fy, 't geen fy ter fake van Religie befaten,

cnKelijk tot ongodsdienftigheden misbruykten. Waarom gebru\kenfy,
Qie lig op ons voorbeeld van fulke goederen te befitten beroepen , die
goederen tot fuiken eynde met als wy ? Onfe Kerk heeft geen erf-goed

vl fV 1
"^^^ ^^^^ h^^iJ^ inkomen 5 de landeryen

van de Kerk zijn haar eygendom aan de Armen.
Laten fy my eens feggen , wat gevangenen voor de inkomften hunner

dpr^^^i^" - welke Gaft-huyfen opgeregt, en welke ballingen on-
ucrnouden zijn? De goederen zijn hen benomen, maar tot een goed ge-
bruyk hefteed. Dit is de misdaad, dit is de kcrk-roof, daar de hemel
over vertoornd is , en door niets minder dan een algemeenehongers-nood
Konde geboet worden, gemerkt al het geen den Priefteren tot voordeel
Itrekt, ook een algeitieen voordeel aan het volk toebrengt. Hierom was
liet, feggen fy, dat de quijnende Gemeente het rijs vandeboomen ruk-
^c, en het fap uyt defelve tot haar voedfel fuygen moeft. 't Was hier-
01^3 dat de menfchen, by gebrek van beter voedfel, met de beeftea

[Qqq] cetcn
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eeten, en fig met eykelen behelpen moeften. Ongevvoone (aken, en die

(quanfuys) nooit gebeurd zijn , fo lang de wereld in de Heydenïchc

bygeloovigheden verftrikt wasj en 't is egter waar, dat ook dc onver-

genoegde Huysman wel voordefen tijd in fijn hoop bedrogen, en fijne

verwagting , gelijk het koorn daar hy van leven moeft j verflagcrt

is. Waarom was het , dat de eyken by de Grieken voor godfprakelijk

gehouden wierden? als om dat fy te dier tijd defelve aanmerkten als on-

gewoone gaven ^ cn de goden dank ren , dat fy hen het gebruyk van 10-

danigen voedfel , als in de boflchen wies j hadden aangewefen (^gemerkt

fy dog alle d'ie dingen onder de mildadigheden hunner goden ftelden)?

Wie anders als de Heydenen heeft ooit dc eyke-boomen van T^oti^ s

bofch aangebeden , en onbefchroomd fuiken fchralen en droevigen w^y*

de den naam van het Heylige Bofch gegeven ? Het is derhalven

waarfchijnlijk 5 dat hunne goden vertoornd zijnde, tot een ftrafte

menfchen fouden laten overkomen 't geen de felve goden te voren als by-

fondere gunfte geagt wierden toe te fenden. En wat billijkheyt is bet>

dat de goden, over het ongelijk cenige weynige Priefters, dien

onderhoud benomen is , aangedaan , een wrok tegen alle menfchen op-

nemen, en defelve met hongers-nood plagen fouden? Waarom fo««^

hunne ftraffe ruymer wefen als demisdaad? Niet genoeg waren de go<^^
getergd dat fe de geheele wereld , met het bedriegen en vernietigen vai^

de hoop van hun goeden oogft, daarom fouden brengen in fuiken on-

gemak en f'varigheyt ? Dog om de waarheyt te f€ggen,"'t is lang yooidt-
Ie tijd , dat de Heydenfche Tempelen hunne voorregcen de geheele we-

reld door zijn quijt geraakt; En quam het nooit in der goden gedagt^*^

fig over hunnen hoon gevoelig te tooncn, als juyft nu? Is het hierom ge*

weeft, dat de Nijl, volgens gewoonte, niet heeft overgevloeyd

?

het om het verlies en fchade van de Roomfche Priefters te vcrgoedefl)

't welk egter niet volgde? Was het om de faak hunner Priefteren, di€

evenwel in de felve ongemakken faten , te beweeren ? Maar laat ons dat op-

nemen als een waarheyt, dat de goden figfelven in het voorleden jaaf

hebben willen wreeken „ hoe komt het dan te pas , dat fy dat in ditjaaf

niet konnen doen ? Gemerkt men nu niet gcnoodfaakt is de wortels der

kruyden rot voedfel op te graven, en de Boeren van de eykels, en de

vrugten , die op de doornen waflen , hun lekkerny niet behoeven te foe-

ken, maar, bovenalle verwagting zijnde gezegend , over hunnen rijken

oogft verwonderd ftaan, en met het overvloedig gewas van ditjaar,

geen hen voorledenjaar te kort quam, vergoedet, en van de aarde ,
'tge^

fy fchuldig was, met interefle betaald fien.

En dienvolgende wien zijn de toevallen en verwiflelingen van 's tc^^'

fchen leven fo onbekend^ dat hy niet met verbaaftheyt moet erkennen»
dat de jaren m vrugtbaarheyt van malkanderen veel verfchillen? Ja fep
is'er voorleden jaar in vry veele Provinciën een feer overvloedige ini^'

mehng geweeft. Sal ik fpreeken van Vrankrijk , dat meer als
gemeen

vrugtbaar was? Pannonien verkogt het koorn, dat fy re veel hadden»

en befaayden hun land met het geen, dat'er overfchoot
, ja het landfch^^'

der Grifons fclfs wierd van fijne nabuuren met fcheele oogen aangef^^^l'

fo dat , daar deflelfs onvrugtbaarheyt en barre land-ftreek hen voör al-

len overval tot nog toe had geveyligd, de vyanden gclegenthey^^.

men , om wegens het overvloedig gewas en het ongemeen vrugtbü^rj^^^'
een inval in hun land te doen. Geheel Ligurien en het Lanfcl^^P
Venetianen leefde te dier tijd van hunnen oogft. Het was derhalven

geen

kerk-roof, welk de ramp van het voorgaande jaar veroorfaakte , nog de
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odsdienft
,
die het volgende jaar in alles fo vrugtbaar deed zijn: fy

ouden op die felve voet konnen fcggen, dat de wijngaarden niet voor-

me.n £ 7"?, en egter weeten wy, dat de wijn-oogft enge-meen wel gelukt, en ons groore voordeelen uytgeleverd heeftHet laatfte, en kragtigfte bewijs is tot een hinderlaag eefnaard- teveeten of gy, ó Keyfer, volgens eer en gewceten n.etferff'z.cdie begiftigingcn
, welker gebruyk u fo voordeelig te zijn eebleeken iweder ,n te voeren-, want, /èyde Ay, de goden z,jn uwe bffcherm!hee

i V,,^" J?f'^
'^^ vryheyt hebben defelve aan te bidden. Dir i<! hrr'

6 AUer-Chnftehjkfte Vorften, dat wy n,et verdras^en konnen dat menons in het aangefigt werpt, en voor ons van de offerhanden
, diefv vooiuw welfland aan hunne goden op-ofFeren , en daar door de kenbaarfte kerfc

ichennis (uw toegevendlieyt voor goed-keuring opvattende) beeaan fore

'

ken derfd. Laat hen hunne gewaande goden voor henfelven behouden-
laat defelve, konnen fy, hunne eygenegodsd.enftigen befchermen, en in!

tTllht/.n T by-geloov.gheden verfot zijn , niét kon-

uwe ffken H
' "^'^ verwagten

, dat defelve den uytflag van

Maar T """""^ Godsd.enft lagt , fullen doen wel flagen ?

kerkDWr.n ""r",."
'J^'- burgerlijke beleefdheytfchuldïg, die

SrDen^ W '" 7"'^ Voor-vaderen hebben vaftgeftelü , ftand te doen

verwarde en J.gefatfoeneerde Chaos
, waarTn allestdfe eTord™door malkanderen gemengd was? En wierd defelve niet fchoon" wanneer Gods hand tufl-chen hemel, aarde en zee een fcheydmg maakte e^elk bmnen fijne palen bertoot ? Immers toen fag de aarde, even uvt hetSe J^^.r"

hare duyfterheyt verreefen
, m?t verwondering de'son

in den'lf
1'' ^^''g^"'^^, ft"'™ den Aardbodem uytfcteot. belfs

noeg verligten en verwarmen kan. J de Maan
'
in de He'v^Lrr Tfpraken het eygen finne-beeld van dl Kerk waft tot ha" l loSnd"

aÏLft "deTh d""P ""i
-ntdaarfyelk^maandhaanlgtvernrwd;

A
ffidü^vc van de nagt voor haar te fterk , en kan felfs harengUns verduyfteren

;
maar wanneer 't verloop van eenige weynige dagen

5 sS^n?:f rrr'"'^'^^"
uytgebreyd'heeft, en'^fybelJrhjk fa^

huln M ;
gl^"s en helderheyt te

wèrHH
^"

r""'*^ ' gf"/?"
h« lig' ^="1 den dag ontbreekt. Deoude

wereld wiit van geen land-bouwery : maar wanneer defelve eens een be-vatting kreeg van den akker-bouw, cn de opper-vlakte der aarde met

haaTv^rl"
°"g«''.°"''^''^ g"-°"d met wijngaarden bekleed fag, hoe

hunne on^' i Vu'^'fr'f'"
dat defelve fo konde gebouwd worden.

en hLJi^n"^'''^'''jf'^f^^T'"*''Jf' beter manier van leven

narmfr^ "<'","J'^ ''°™™ menfchen eenigfins met denatuir over-een) bedekt allengskens de grond met bladeren, die van deDoomen van tijd tot tijd afvallen, en later vrugtcn voortbrengen. Is het
iciis OOK niet fo met de menfchen, dat wy in onfe kindfchejaren de ge-
aagten hebben, en het vermaak involgen van de kinderen, maar tot rijper
jaren gekomen, ons over fulkeonnofele dingen fchamen? Indien derhal.
Ven alles moet blijven als het in den beginne was, fo hebben wy reden,om moei jelijk te worden, dat de wereld uyt haren donkeren kerker, daar
f!^'l"ids in beflooten was, ooit uytgebroken is, en fig in het ligtver-

na> en voor het oog figtbaar gemaakt heeft. En is het geen treffe.

[Qqqi] lijker
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lijker faak het verftand van de nagt der onwetendheyt , als de aarde van

de fchaduwen en duyfternis te bevrijden ? En fchijnen de ftralen der waar-

heyt niet helderder op het gemoed, als die van de Sonne op het oog?

Alles dan in de natuur heeft zijn verandering, op dat uwe grijs-hoofdi-

ge Religie dat voorbeeld insgelijks leere na-volgen. Laat dienvolgende

die, welke op fuiken voet willen voortgaan, toornig worden op den

herfts-tijd , om dat fe^ een van de laatfte jaar-getijden zijnde, onfc

vrugten rijp maakt, twiften met den wijn-oogfl , om dat fe komt in 't

afgaan van het jaar , en de olyven veragten , om dat fe van alle vrugten

laatft rijp word. Onfe oogft nu is de bekeering der fielen, dat deföve

tot de Kerk mogen worden ingefameld. Onfe wijn-leefing is de dienft

van Godj om deelgenooten van fijne gun ft te worden ^ die in den begin-

ne van de wereld fig maar in eenige weynige Heyligen op-deed ,
niaar

nu in defe laatfte eeuwen bekend is in degeheele wereld, ten eynde alle

menfchen fouden weten j dat het Chriften-Gelooffig een weg baand inde

beft gebouwde gemoederen. Gelijk die geene partyen heeft , de kroon

van overwinning niet verwagten kan , fo groeijen de Heylige waarheden

te meer aan, en worden befaamder , wanneer fe tcgens de gevoelens, die

haar in den weg ftaan , eyndelijk doorbarften.

Behaagd u niet anders, als 't geen van ouds het gebruyk was , Vf^^^'
om heeft dan Romen de plegtigheden van haren Godsdienft felfs veran-

derd? Ik fal niet ophalen, dat, volgens de Hiftorien , de latere eeuwen
de gewoone en oude manier van leven veranderd, en, in plaats van on-

nofele hutten, deftige en pragtige gebouwen gemaakt hebben j maarom
gepaftelijk te antwoorden : Waarom hebben fy , op elke nieuwe Religie

verfot , de goden van de over-heerde fteden aangenoomen , defelve by

hunne zege-rijke goden geplaatft , en derfelver plegtigheden in hunne

Tempelen ingevoerd? Hoe komt het te pas, dat de godinne Cyh/eh^"
re wagenen af-fpoeld in de riviere Almon, in navolgingvan^t geen doof

hare Priefters in Phrygien pleeg gedaan te worden ? Waarom hebben wy
Priefters uyt dat land gehaald , om aan hare Altaren te dienen , en de

goden van Carthago , die men altijd als vyandig van onfe grootheyt

heeft aangefien , fonder fchroom overgenomen ? De godin , die de Afri'

canen Urania , de Perfianen Mitra noemen , en meeft alle andere vol-

keren onder den naam van Venm aanbidden , is , hoe fe ook crenoemd

word, allefms de felve. En dus is VïUioria^ (de Overwinning) die

niet anders als een zegen en weldaad is, die van boven o-es^even word»
met verloop van tijd voor een godin aangefien, egter heeft fe niets, daaf

fig haar gebied over uytftrekt, en hangd meer af van de fterkte der Le-

gers , dan van den invloed der Religie ; en dienvolgende fy moetnood-
fakelijk een eerwaerdigc en magtige godin zijn , die haar weefen felf^

aan de talrijkheyt van een Leger, en den uytflag van een kriigs-gevegt^

moet dank weten.
"'^

Voor den Altaar van defe godin fpreekt men, en verfoekt, dat de-

felve in het Hof van de Roomfche ftad herfteld worde; dat is, in d^^

felve plaats, alwaar dagelijks een drang van Chriftenen tïamen ko^^-

Elke Tempel heeft fijne Altaren, en daar is felfs een Altaar in den Tei»'

pel van ViBoria (de Overwinning). Om dat fein de ruymte ver^i^^^

fcheppen, offeren fy aan alle plaatfen. En daarom, wat is dit
andere j

als dat fe fo ernftig op hun offeren op dien Altaar in gemelde pl^^^^^^^i
dringende , der Chriftenen Godsdienft met voeten trappen ? Is ^et

te verdragen, dat een Heyden fijne offerhande fal ofïeren , daar Chrifte-

nen tegenwoordig zijn? Het is, alsofhy fevde. Laat alle, die'er te-

gen
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^^r^'^'^^v:^^^^^^
hunne Icee-

Kuk geftopt, en hunne aancelialn a1Trt^^n r i"/,"'"^"^""'^^'^'^

hen met genoeg dat onfe bad-ftoven, onfe ^andeUlaMfen e amet de beelden hunner goden opgepropt zm> s7a. u
^'^^^'^

meene Raads-kamer n.effo goeSV^bbL a de ander ^ ""ff'van den Raad, dat het Chnftendom omhelfd heeft in i
''^^ gedeelte

tens doorde betuygingen, eneeden, diedeSpd e^ A L^^^^^^^^^^ten befwaard worden? Immers defe \vinnp,-r fi„ j ' ™o«-
fuUen toonen leugenen te ontdekken en IL^ r^^"
kerk-roof goed kelren. ff^alr kyd. hv ^ t^^'" '

Moetendaniwebefl-li^^
pen zijn , op geene andere vviir .k^"^''^

^'^ '''^.^T" ''^g^ee-

nen beveftigd, en daar door n et',,
f' ^T-"^^

Ceremon.en der Heyde-
d.e afwefenie zijn, tot eetrouvU '^"v

'^8^"^°°^''*?' ^^^r ook
ó geheyligde Keyfo £ evZ^^' ""Ê^' E"datmeeris,
fulks gebfeden foud berladeeW

^^^'^doordefcn dwang, indien gy'

DedoorlugtigeKeyferCö»/?^«tó/x,
IofFehikerf.eH.„. • j ,^als hy nog door den Doop niet gechriftend w.T^S^ ^""V?°''^^^''^=den. als hy maar dien Altaar fa|. Hy gaf bevd 1"^/

r

nomen. en aldaar nooit weder eeolaarff f^,.tl j
'^^^^^ve wegge-

van lijn gefag gedaan is, en IL^d gf.rt^SZt"^'''';"^^^?^^
heeft geen Keyferliike order tot fiin ft^^nf ? r

^"^ ^«'o*
behagen, om 'dat i Keyferqu nfaysSeLwo''^''-^'"'^mag met meerder reden gefegdwo^rdêrr^lfn

^'^'S: want iemand
onfe gemoederen omgaat^ dan dTe met on?^ I T*^'^,

^'j"' "^'^ «^l^
;vord: want de naalfe vereeniging i?die r''?^^^^ligchamen. De Raad vergaderd fnkeï k I

'

g«™gheytaanu, nietLdeveïeS"^^
voor dat van haar felfs, en voor hT. i

^ "ekken uw belang
niet voor dat van de Re irie dit k lZ "^^"^^

en meer te agten is als de ma^r hI t ^^"^2^?'';=^'
'
dietc wenfchen,

getrouwighew deeen;?.,?^ f t
^en.et, fo lang als de Religie en

Maar Sijk fo^d^S^^^^^^^^ behouden word

«ns of men uvt Z^n VZL ? ° verlaten en verraden wierd , even
d>e goed rfZad'" 'ET""'^'^'

rampfpoed van iemands daad, of
is'er? dfe Z;r: °°^deelen

: want wat wijs menfch
fchehjke faken ;Z:rigS^^^^ 'ï^^^''^--
gen-en voor-fpSed onderworpen zi^Tfo'dn?

^'"^•-'^"«en/'an te-

menfchen even vriendelijk toelagt ^ Wa 'er ooif. /I
''"^'^ tCnem 'Pompeim A;^ La^^ aI i .^V^^

=en gelukkiger man als

leefde? En eetrr\l.H hfr
van de^Roomfche goden

overwinnen vfn 1 ƒ 1
^ '^''^ ''^ lauwer-kroon om het

uyt de land dIu ^'""r
^«'^'d gedragen had, verftooten, en

den vL eênfoto/'p'^^" f?" S^'^^""^"' ^" quamdoordehan-

gedeelte van de P^'-f'^''^" Kamerling om. Heeft het Oofterfch

tonnen roemen» 7n ^
°°

'"'^V^'^^
'^"^'^^

^^^-S

hebbendeTen L,?ft'^ r ' '
^5'^"'^'=" gezegepraald

in vrvhev, a ,? "S' ^'ne overwonnene vyanden verfchoond en-yheyt gefteld had, wrerd. fijn hoofd afgefneden , in een vat vo"D .N/i*
jj 111 VUL V\JL

[Qqq 3] woeds
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bloeds geworpen ^ ten fpot van een hovaerdig vrouw-menfch , dat hem

toeduwde , T>at hy fig nu met bloed , daar hy fo veelfmaak ingevonden

had y
/oude verfadigen. So wankelbaar en onfeker is het leven en voor-

fpoed, felfs van fulke groote mannen. Was'er ooit een man j
die op

fijne wijfe netter en nauwkeuriger in fijn Godsdienft was , gXsHarnHcar,

de Bevelhebber der Carthaginenfers , die in het midden van fijne Ben-

den, felfs terwijl fijn volk in het gevegt was, niet naliet de goden te of-

feren? Defe egtetj fiende dat fijn volk geflagen was^ wierp figrelven

in het vuur, dat hy ontftoken had, om met fijn bloed te bluffen die

vlammen, die hy tot fijn verdriet merkte hem tot het verkrijgen van de

overwinning niet geholpen te hebben. Wat behoef ik op te halen van

Julianus, die te ligt-geloovig aan de antwoord fijner Wigchelaars,

JPerfien niet levendig t'huys quam ? So dat de felve uytflag niet altijd de

uytwerking van eenerley misdaad is. Maar onfe beloften feylen nooit

den genen ^ die op defelve betrouwen.

Defe antwoord fchrijf ik, onverfogt aan die , welken daar aan gele-

gen is , niet fo feer , om hunne bygeloovigheden ten toon te fl:ellen ,
als

wel om hunne bewijfen , tot verfterking van hun verfoek ingebragf j

wederleggen. Egter^ Sire, moogd gy door dit hun verfoek leeren voor-

figtig en op uwe hoede te zijn. Want gemerkt defe Redenaar vanuwe

Voor-vaderen verhaald , ^at de verdere Voor-ouderen van fulke fle^'

tigheden groot werk maakten , en de naafte daar niet tegen waren > f

^

aanftonds daar by voegd : Indien de godvrugtigheyt der Ouden u nt^^

heweegdy laat u ten minjlen de toegeventheyt wwer naajie vrienden da^^

toe aanmoedigen , fo toond hy klaar genoeg , wat eerbied gy aan het

Chriften Geloof fchuldig zijt , dat geenfins behoord de Heydenfche pleg'

tigheden toe te ftaan, en wat gy aan de godfalighcyt , en aan de inftel-

lingen uwes broeders, om defelve niet te benadeelen en te verbreeken^

fchuldig zijt. Want indien defe Heydenen grond genoeg om hunne faken

te bevorderen meenen te vinden in de oogluyking van die Vorften, die^

hoewel fe Chrifl:enen waren , geen verandering in de Heydenfche Ceremo-

niën invoerden , hoe veel meer zijn fy verpligt het redelijk te oordec-

len, dat gy voor uw broeder die gcnegentheyt en agting hebt, dat al

doet gy juyft met der daad niet 't geen hy gedaan heeft, egter hier

behoord toe te geven en te oogluyken ^ en defielfs Wetten niet te ver-

breeken: maar in tegendeel goed te keuren, en te bevcftigcn 't geen daar

gy van overtuygd zijt, is niet alleen een bewijs van uw eygen godvru^'

tigheyt , maar ook een figtbaar blijk van liefde en genegenthcyt tot ü-

wen broeder.

Hierdoor IV. De Keyfcr was, met defe treffelijke antwoord , ongemeen vol-

s mma
^^^^ ' vcrfock te niet liep. Symmachm felfs liep gevaar van

chi^vcr. afgcfet te worden: want by den Keyfer befchuldigd ^ dat hy deChn-
foekteniet.ftenen uyt de kerken geflooten , en defelve in de gevangkenis gewof-

Symma- pen j cn de Biflchoppen der naaftgelegene fteden felfs aangepakt en g^^

ntliwe be-
rangen genomen had , wierd Valentinianm op dien Stadvoogd ong^^

fchuid^^in- meen verftoord, en gaflafl:, dat de gevangenen foudcn ontflagen ^^^^

faar'"^^"
^'^^ ' "^^'^^ Weerde dat alles van fijne fchouderen afin een brieU^y

^

den Keyfer, waar in hy vertoonde. Dat fulks alles tegen hemuytl'P

hcyt en nijd verdigt wierd, en geen ander grond had, dan dat hy

laft van fijnen Majefteyt nauw onderfoek gedaan had naar eenigef^^^

raad, die'cr gemifl: wierd j en wat het overige aanging

^

(/) Sjmm. lib. 10. Bpifl. ^^.p. 500.



III. Afdeel. DEN H. AMBROSIUS. 49?

hlnlr
"

''r"
®^'»'?/^. Cd'c hem van alle ruwe enfmadelijkebe-nandehng fijner partyen ten vollen vry fprak) door de geregtelijke aan-

fe hér!f"^' f g«"yf"'^^^"denOpper-ftadhoude?, diendeKey-

en
"

f ''f
^^'''^«yj befchuldiging had aanbevoo"ien

, genoegfaam gefiiyverd was. M.iar eenigen ti|l daar na gebeurdehet, dat Symma<:hus (ten tijde als de Keyferhjke semasti'den
en GW^Iaft hadden di HeydenfchJxerLpefnTKe" ^f^^verfoek voor den Altaar van ^ifforia (de Overwinning^ wederoohaï'ldeC/), en in den naam van den geheelen Raad r^^^S^^voordW"dog met geen beter uytflag dan te voren : want de H.
de fig daar aanftonds .n (alfo het Hof toen te Milanen was),T„'voefde de faak by den Keyfer fo wel en ernftig uyt, dat Symmachus ^l
o^tfT^'T ^"P' '".^y '"^If^ % verwaand füonbefchaamd voornemen

, van des Keyfers tegenwoordigheyt verdreeven en, volgens delTelfs laft, met een flegten wagen, op dienfclveadag buyten de ftad honderd mijlen ver weggevoerd wierd , met bevel

Tsn^ï/ntn her^H^r"'" ? verblijven^^Behalven dk/g^yd tt
SnthevT W^nn '""k'^lyk aan by volgendegele-

r£r.W "«^ Italien quam, begroette"hem

r^f 5 I ?
De'chuldigd wierd . en, voor een fware ftraf vreefendetot de kerk

, daar hy te vooren fo mede gefpot en cefchimnf h?J ffi„'

'

t^vlugt nam: maar rw.ya. d.egeenlns^aarefn j^de, vergaf hem fulks, welk hv mer een ^t^^a^a- r u r ^ ^
den Keffer treffehjk roemde, danffi erkendi e^^^^^^^^^^
nig in deffelfsgu^ft inwikkdde, dlfhe^nS^'anl£ Ïrd^ef^n
«?1

^"^S^'^"^eeiterichap wierd opgedragen. Hoewel defe laatlle dinp^en wordBur-

ÏÏe^Vtét"^^^^^^^^^
gevo„deni-«

(ƒ) Fi4. Pr.ff.. 4efro,..f.P. 3., ,8.;,.«o. (^) s.cr. Ui. 5... ,4.;,.

Vierde Afdeeling.

Van KAmbrofim bedrijf federt fijn antwoord op Smmachus
verfoek tot fijn tweede Gefantfchap.

INHOUD.

en GoÊ^a ""T"^ ""Z
^"S""^'""^ eerjiejaren, opvoeding, fludié

lanen tl!
ƒ ^ ^Tt

teKomtn
:
^^-ord -van Symmachus laarUi-

A^roiZr - ""A "'"'r^^Jfi^'^kendhcyt aldaar te leeraren.

dTTZ ^'J'&'^'i'
-""^«delyk. Aanleydingen tot fijn hekeering,

Zierd /l IT""^', T'f "^'yfi hemgewrogt '^terd. Hy
XZV tT' bevorderd tot het Bisdom van Hippo. Een Pla-

vnlMc
uytgegeven tot Legunftiging van de Arianen. Bene-

yomsweygerd kloekmoedig dat oj, te jiellen. Ambrofius wordteHoof
geroepen. Het miiytende volk word van hem geftild. Te Milanen
quamen Jeer veel Arianen. Sekeren Aiixentuis daagd Ambrofius tot
^pjintwtfting uyt, die fijn verdediging en antwoord den Keyfer in q^c-^

iror
^^^^ Arianen word een kerk verjort, Am-

oiius antwoord daar of aan de Keyferlijke Bedienden. Hyfp eekt

fip
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Jijn Gemeente moed ïn. Het Jingen der lof-zangen hy beurten ns:ordin

de kerk van Milanen ingevoerd. T>at wierd van de Ananen averegts

opgevat. Groote verwerr'mg in de Jiad. Stout verfoek der Arianen.

Order om verjcheyden perfoonen te vatten. Ambrofius antwoord aan

de Bevelhebbers van de Keyjèrlïjke magt. Wagt gefet voorJijn kerk.

Wat hy te dier tydpredikte. Gefprek tujjchen hem en den geheym-

fchrijver des Keyfers. S^n edelmoediq^e antwoord aan Calligon"^-

'De ligchamen van de Heilige Protafius en Gervafius ^ bloed-getufg^^

onder de regeering der Antoninen, ^-juorden thans gevonden. Won-

derwerken worden van defelve gedaan ,
volgens het verjlag der oog-

getnygen Ambrofius , Auguftinus en andere. f^Faarfch^nljjkbeyt dïer

wonderwerken y byfonder uyt opfigt van den toeftand der Jaken toen en

daar. 'Die overblijffels wierden verplaatft en begraven. Ambro-

fius predikatiën by die gelegentheyt. De Ariancn leggen het of Am-

brofius leven toe.

Sjrmraa- \ M "^Y
Symmachus affcheyderij fal het niet meer als

Sefvan |\/| billijk zijn , dat wy fijner met dankbaarheyt gedenken,
AuguAinus 1 hy, hoewel buyten fijn oogmerk , de gelukkige aanleyding
bckeering. bckeering des H. Auguftinus, en wel door toedoen van onfen eer-

Die be- ^aerdigen Biflchop
, geweeft is. Auguftinus was een man van fchran-

woSr"
der verfliand, veel bequaamheyt, en feer veerdig in alles wat tot een

befchaafde wereldlijke geleerdheyt vereyfcht wierd. Hy was gebooren

Ouders"*'
Tagafte(^), een ftad in Africa, van eerlijke Ouders, Tatricius

Monica , beyde Chriftenen , maar fijn moeder muntte uyt in een onver-

Teveafwi^s
g^lij^elijke godfaligheyt. In jaren toenemende, dronk hy met een o?'

enlielig/i^ gemeene fugt de geleerdheyt in, fo dat hy binnen weynig jaren fodamg

uytftak, dat hy in fijn geboorte-ftad de letter- en fpraak-konfl: , enniei^

lang daar na die van de welfpreekendheyt te Carthago leeraarde.

Religie aangaande ^ (hoewel fijn goede moeder daar alle mogelijke forg

voor droeg 3 hy maakte daar vry weynig werk van , en als hy iets daar

in begon j maakte hy fig aan een der fnoodfte fe£ten, (die van deMa-

nichecn) vaft, waar toe hem Fatiftm, een Biffchop van die fe£be, en

Trekt van die onlangs te Carthago gekomen was, overhaalde en verlokte. Maar<i^

naarRo"
^^^^^"^ ^" 1^^^ harrewarren van de fchoolen te Carthago moede zijnde?

men.
°"

leyde hy fijn bediening neder, en reyfde, t^ondank en tegen den raad

van fijn moeder, naar Romen , alwaar hy fig verbeelde om fijne ft^'

dién met meerder ruft te fiillen konnen voortfetten , doordien hy ver-

fi:aan had dat de leerlingen aldaar onder een nauwer en geregelder op-

figt ftonden, gefeggelijker en hunne meefters onderdaniger waren. '^^^^^

daar gekomen zijnde, vond hy niet 't geen hy verwagt hadj wantiij'^

fchool opgefteld en geopend hebbende, vernam hy, dat de Studenten

wel fchielijk tot een nieuwen meefter toefchooten, maar na eenigentijti

denfelvcn weder verlieten , en naar een ander liepen , en dus hun meen^'^

fijn loon onttrokken. Dit verwekte een weerfin in hem tegen Romen >

maar de Goddelijke voorfienigheyt opende eerlang een beter weg "^^^^

hem : want order van het Hof te Milanen aan den Stadsvoogd ge^'^^^j_

zijnde, om naar een bequaam Man tot Hoog-1eeraar der welfpreek^"

heyt om te fien , en denfelven op 's Lands kofren naar Milanen o^er

fenden , koos Symmachus , na dat hy alvoorens genoegfame kenms g^-

fdrorte^°"
*^^omen had, Auguftinus uyt, en fond hem derwaards, alwaar hy aa

Milanen. quam ontrent het jaar CCCLXXXIV. Ambrofius, v/el beWUlt

Togid. vit Augufi. c.i.Tom.i. col. %6o. Aug. Confef. Uh. 5 . c.
j.f.

8. &c:



IV.Afdeei,. t) E N H. A M B R O S I U S. ^9?aan een goed Leeraar in de fcliool vaft was, liet aanftonds fijn oog op

mX \ «"'haalde hem met fonderl.nge belcefdheyt en vriende-

dSn „ "^""ST^ '^J" S«noed vermogt , fo dat Auiuft.nm^^ pre- Hoord
QiKatien vm y^mbrofius neerftig quam hoeren, niet nvt be<^eerte omvan hem m de ftukken des Gelo^ofl ondervveefen te woXn

,Cr Tt'''''"'n e«wsg,engheyt, om te verneemen. of fijne welfpreekendheytTer eenquam met het geen daar alom van geroemd wierd. Ondcrtuflchen wLrH hv r
•

daar door gevangen, als hy'er minft op verdagt was, w nt dë redenée^

X"
nngen van dien Heyligen Man drongen als fo veel droppelen altn^t

"'"'''^

kens door tot in fijn fiel, tot dat hy betere -eda-ten kreeo- 1 ^j" '"""S-

vuyhgheden fijnes^evens begon afieerig tetvX ÉefV^n Je' eer"«e ftappen tot fijn bekeenng was het verlaten van het Manicheïsdomwelk hy ontworfteld z.jnde. tot de Platoniften overging, en fijn „
"

'

aangaf by de fefte
,
die genoemd wierdenƒeel hag vangeeren, die thans meeft wierden geagt: maar hy vond by hl'n geen ee

S ^
was nat M-f

f»-'" hakende naar fijn welftandenbehou-

fueten eTlheH '"1" T' ^ield niet op door tranen ,

oTeên Lfden '.n"
"^^yraelijk en openbaar, den God des hemels

Ttk^^l H f"^/"'S verkreeg fy die goedeuytkomll, die feeker eerwaerd g Biffchop haar vnn/i.^„ . -3 1 ^
voorfpeld, dieW fonder ophoifden van haar verfogt"., ndf^m^JieJfoon door fijn onderwijs van fijne dwalingen te rJt^ulll^ oZTahad: Ga heenen, en züt "eru/i hpt F-l

j^^'g£'':ga
fo veele tranen ierkorttlXkt TF^^^ '

dat een foon vauvoo,:.^.

als een mds fnraaV J u
^"'^.«'oord fy met een diepe eerbied 8".g <iaa«

De H S^fc/deed . ft"

^^"^"^ toegefonden, hadaangenomen.
™-

van den md efhuln d .
' '^'^ ''^diende iigdaarin

TandeLt™
hand Godruyt dHeS "tfr'^^'"^'1^°°^ onmiddelbare

nauwkeurig overwegende, op feekeren nidV f l..^^^'^ ^y hemfelvencod q„™
Ahtius in den fvn „„„i "P '««Keren tijd(f) met fijnen waerden vriend*"™ "ie

oaf r.
""j"'b"=" oeiteea hebbende, fig m een eenfame p aats be-gaf, om fijne gedagten en overwegingen wat ruymer lugt te -even alwaarhy fig, onder een Vygenboomhckndenedlrgewor^,"^^^^^^

S'heK
lieven .«nir^' ? "'^ ""'^ ^od te bidden, dat'hem dog be-

hnZ7lfA ^'^^.''fT"S
t<= verhaefl:en, ten eynde hy aefelve'niet

en^ maïv n aI tV^ ?u''"S ^ad ƒ tot morgen uvtftel-

met e^I ,vd^ ft
^'S^""^" Aanftonds hoorde hy

hetÉoêk"J' r'"k:f 'A"
^^"ï^^^^^^ng^fang, hem toeroepen

,

flaafvanT^'oH (r ^'"^'"^^y
'
«" de eerfte plaats

, diehem by hêtop-

fcvdWi
^"'^^ Woord voor-quam, was die van den H, / daar hy

drmhlrctZ 'n '[
dageerl§k^audekH; metmbrafcrycnen

diZ'lt y^'"] ""^ "'flf''fi'"»^r-en en ontugt}gheden,met in fwift en ny-

""'^^tot begeerlykheyt. Dus ver geleefen hebbende, deed hy het Boektoe,
waar op aanltonds alle fijne duyftere gedagten verdweenen , en een ligt van

„7 5
en trooft fijn gemoed vervulde ; waar op hy voornam fijn amptvan de welfpreekendheyt le leeraren, afte Haan, enfigt'eenemaalaande

'-nriitcn-leer over te geven; tot dien eynde begaf hy" fig onder het getal

(h c
[K.rr] "der

^^^'«fifi.lib.^.c.ult.cot.S^. (c) Ih.d.Hh.'i.c.i.iz.ol.l^^. &c. (Ji Rom.il-
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der Leerlingen {Catechttmeneti) , waar in hy twee volle jaren volhard

hebbende j van den W. Ambrofms (op welken, als geen gering deel in de

^lèZ^'f
^-^^ bekeering hebbende ^ hy gewoon is te roemen)'gedoopt wierd

,

* en nevens hem fijnen foon Adeodatus^ (dien hy by een byfit gewonnen had)

een Jongman te dier tijd van vijftien jaren, maar die fodanigen kennis

had, dat fijn vader (é») over deflelfs groot en deftig vcrft'and verbaafd

ftond} dog die vroeg-rijpe vrugt wierd niet lang daar na van-God vcr-

^e1isTe-°^"
P^^"^ overgefet naar den hemel. Auguftïnus dus gedoopt, en in fijn<^

ftaradBif. l^eligie ten vollen verftcrkt en beveftigd, keerde weder naar Africa, al-

fchop. waar hy een geriiymen tijd daar na Biflchop van Hippo wierd ^ en ver-

volgens een van de vermaardfte ligten in gelcerdheyt en godfaligheytj
die ooit de Wefterfche Kerke befcheenen heeft.

DeArianen II. Naar Milanen te rug fiende, vinden wy de Arianen aldaar grond

To^Tufti-
winnen. Jujlina had den jongen Keyfer Valenünianus fodanig weeten

nabegun- te bcleefen, dat hy een bevel (geteekend in het jaar CCCLXXXVI)
ten voordeele der Arianen gaf(/'j, Dat alle die de Geloofs-form?

Order des de Synode te Ariminen, aan-namen, onbefchroomd en onbelemm^''^

S van
^''^""^ vergaderingen fouden mogen houden , en dat men alle die den

-

' loop van dat bevel fouden poogcn te ftremmen ^ als verlloorders van

den vreede der Kerke, aanhcflers van oproer, en fchuldig aan hoog ve^'

vo'iu^det
'^^^^..^^"^^l^ï^^oV^e- Benevolus{g)^ deOpper-griffier, een yverig

wilde op.
thohjk (regtfinnige), wiens werk was de beflootene orders op te ftel-

ftciien. len , en m het Wet-boek te fchrijven , wierd tot dien eynde ontbo-
den, maar weygerde het. De Keyferin gaf hem goede woorden,
fogt hem , door beloften van bevordering , te beweegen dog hy ftond

tegen alle die verfoekingen pal ^ maakte fijnen gordel los, (een gebruyl^
by de Romeynen om het afleggen van hunnen dicnft te beteekenen ) en

wierp die voor hare voeten, met eenen haar rond uyt feggende, Dat by
fijn tegenwoordig ampt niet wilde behouden ^ nog met eenige hoogc^
bedienmg, tot een loon van ongeregtigheyt , worden omgekogt. Aan-
ftonds wi^erd hy van fijnen dienfl: ontflagen , en fijn plaats vervuld door an-

deren, die dan de beraamde order onbefchroonidopfteldenenuytgaven.
Juflina dus met Kcyferlijk gcfag geftaafd, begon te overleggen hoe die

order uyt te voeren: tot dien eynde wierd voor eerft Ambrofius , om t^

fien , of 'er door fagte middelen op hem iets foude te winnen zijn

,

Ambrofms Hoof ontboden (Z;). De Keyfer, met fijne grootc Amptenaren omnngc^>
Hoofont- en in de Raad-kamer fittende , fprak met hem van het overleveren def
boden. kerken, volgens fijn gegeven Keyferlijk bevel. Het volk^ merkende

dat Ambrofms naar het Paleys ging, volgde hem met fidken meenigf^>
Hoe 't volk dat het geheele Hof daar over vel'fteld ftond, en bood fii-, als de Bevelheb-

tfentgr'
^^'^ Bedienden met een deel mannen, om hen te fteuyren enteftoo-

droeg. ren, hen te gemoet gefonden wierden, gewillig aan om het martel-l^t
te ondergaan i fo dat het Hof genoodfaakt wierd den goeden BifTchop
te verfoeken, dat hy door fijn gefag de gemoederen van het volk wil-

de bedaaren, en hen verfckeren, dat de Kerke geen overlaft gefchie-

den foude. Het volk hier van verfekerd, keerde geruft naarhuysj ^v'

ter miften Ambrofius vyanden aan het Hof niet hem de fchuld van dien

worden 111. Het gctal der Arianen groeyde ondertuflchen te Milanen dag^P
ftcrker.

^^^g ^ ^n vloeydc , om onder de warme vleugelen van de Keyferi"
fchuy-

(e) Horrori mthi erat illud ingenium, ejuis prater te talium miraculorum opifc^-
ib.9.c.6.col.i^z, ExtMb.i6.Cod.Theod.tit.de fd.CathoLleg.^. (g)

SoZ.ont»

IW. J'C.i-^ .p. 7 zo. Qj) ^mbr, Orat, in Auxent. ad Calc. Bpifi. 3 2 1 27.
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vT2Z:,- f'^'^^i' T gevielen, en den naam

weeft was) by hec volk fo gehaat vindende, den naam vanWf«r//Laannam. Defe was een trots man, en daagde, om by Un^T-^ZhTaannWeenig aanfien voor hun gevoelen te verkrijgeS, ^iZÏZy^^T^'^^^
t".^^

tegenwoordigheyt des Keyfers te fmtwiften. nldat hv d. ff*"!-'faak bedektehjk fo belegt had, dat'er vier of v.jf HeydenfcL RadSals Regters, die hy wift alles naar fijn fin te fuUen uyrfpreel^ln
"

*
^"/^--Ikomen beflegti„g\an den Kcydi:^Tfo:Zm^T MroM verwerp dat, als een onbequame. en by de IcTrS' Ambrofi».^^ken ongewoone manier van doen; waar op ^Auxentius begonVe ror«""^*^

Tl' ^A^^""
Keyfer verfogt^^«,*^„/«^tothetbetvviftenmetherfn°"'^^^^

'"^V^f^"'^'"-.
Dit ingewilligd zijnde, wierd een dag beftemd. cn^aimauus een der Burger-hoofden laftgegeven, om hem

fer fZltoirrbv '
r^K^f

2' ^'^'^h^P °°'d«lde fe^Iigft den Ke"

™

Cc,,,..

«tegen de vd<Te(^^U^\Tr :.
" . ^'J"^ üntwiften ftrijdig wastaK^yfer.

da?tenis bv weS hT ft
^'''^'y'' ^'^''^ lofFelijklrge-Muagrenis, Dy welke belaft was, dat geene faken, het Geloof en nrdpr«der Kerke rakende, by iemand anders als by behoorliiS

R

«die van den felven rang waren, fouden worden afïS'^dfS 'd'.?«geene andere als Biffchoppen over faken van BifTchop^n foi d^„'^f

::ierLl5^|:-°rSnWttia

«de hy reeds voor veefe^ fij^^GdooL^e'S

„tigen, gemerkt hy felf nog onsedoonl
^.'°°^^-''«ykelen aantema-

"fnl& •'^'"^ •^^«'bequ^merfoudengemaakthebbin omover«Mke faken een rijper vonnis te vellen, dat Ey niet wift wiefijn palty

"ll'oodTZAl ^f/^^",*!"^™'
^" het een bewijs van fijn wan«o„^

Re«er^, trfn' \ T'r 7^"'' die hytot

forPnr 1, P^".*'"'''
fehaamdeoptegeven; dat, fo'eroverdebe-

» Kting van het Bisdom immers getwift moeft worfen , mendeGemeyn-«te daar over t famen roepen
, en haar onpartydig oordeel afwagtenfou-

luk Zf^l,/^ ^ ""f"
ii^'centius had , liy hen daar mede ge-

wel ITfl';^
°"/ertufl-chen van dejfelver genegenth?yt

IM ernfttr h ^T^' «jnen vader liem metal-

de beloLl verfogt hadden, en hy van den Keyfer

de aanv ^«ylf^^V^ en voorftand, mdienhy die plaats maar vvil-

ken moor ^l"^
verkreegen had, dat hy fijn ampt fo met verongehj-

leeir r^ ^i*^*' ^y ^«'«l^e rakende, aan het oordeefvan

"w „ l°"'^e onderwerpen, of daar ontrent fo ontrouw zijn, dat hy
«netgoed-dunken, mogelijk van Joden of Heydenen, foude willen a/-

"wfi!-"i*i
"'kee'" had van het Concilie van Ariminen, en

"dol^
Niccën, daar hy, nog door pijne, nog door

"tw°ft-^
verfetten zijn. Moet, fijiJe hyvoords, een be-» wuting over de faken des Geloofs ondernomen worden, laat dat in
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De kerk

„de kerk gefchieden , en onder 't opfigt wefen van Biflchoppen , want fo

„ is men in de befte tijden , onder Conftantinns en Conjiantius gewoon

3,geweeft. Indien Aiixerithis fig benep op een Synode (hoewel het

5, niet raadfaam was fo veele Biflchoppen te moeijcn over de faak van

„ een man , die men , fo hy al een Engel iiyt den hemel was ,
geen voorrang

tegen den vreede der Kerke geven moeft) hy bereydwillig was ^ om fig al-

jjdaartevertoonen. Laat, Jèydehy, de gemelde orders eerft ingetrokken,

„en dan hun verfoek gedaan worden j ik ben ten vollen genegen geweeu,

5, om, gedagvaard zijnde, in uwe Raad-kamer te verfchijnen, maar de

5, Biflchoppen 3 die by my waren, en al het volk riepen eenparig uy^'

,5 Dat de Geloofs-faken nergens dan in de kerk moeften behandeld wor-

gden, en dat de anders doende, verraders van C/jri/?//J" Kerk waren.

„alle defe redenen was dan fijn verfoek. Dat de Keyfer fijne verfchoo-

„ningj van niet in de Raad-kamer te konnen komen, geliefde aan te

„nemen-, te meer, om dat hy wift, dat aldaar niets dan faken, hetres;^

„van fijne Majefteyt rakende, wierden behandeld, en hy niet koncie

„twiftredenen in het Hof, welkers geheymenhy niet verftond, nogi^gt

„te verftaan. Dit befcheyd onderrcekende hy met defe woorden

:

Ambrofius ^ Bijfcbop , heb dit gefchrift aangeboden den feer gelMi^^^

en genadïgen Keyfer Valentinianiis ^ den doorlitgtigen {Aitgtiftiis).

IV. Dit vrymoedig en onfijdig befcheyd deed de Hovelingen afnee-

biofius^aT
^"'"^ oogmerk, door fagte middelen, niet te bereyken w^^'

geëyfcht. weshalvcn voorgenomen wierd , hem met geweld en wreedheyt aan te

taften. Auxentius werkte fo veel iiyt, dat(/) een deel foldaten hem

het overgeven van de kerk fouden af-eyfchen. In gevolge van dien wiej"-

den eenige Burger-hopmannen (m) met hen afgefonden , om hem
kerk, met het filver en ander gereedfchap daar toe behoorende, af te

eyfchen, \ welk een ongemeene fchrik en verbaafdheyt in het volk baat'

de: dog de Heylige Biflchop gaf hen met bedaardheyt tot antwooroj

wiorTó " Keyfer gefonden had ^ om te eyfchen fijn huys ofland ,
^j'^

diercyfch. 55 of goed , of iets dat in fijn magt was, hy fulks geern aan ben*

„ foude hebben overgegeven , maar dat de kerke Gods niet mogt ^e-

„roofd of geplonderd worden, en hy niet vermogt over te geven, b^

„geen hem te bewaren, en niet om te verraden toebetrouwd was> ^a

„hy daar in'het regte belang en voordeel van fijne Majefteyt io'S^^ B^'

„merkt hem niet pafte de geëyfchte faken over te geven, nogdcnKeY'
„fer defelve te ontfangenj dat ondertuflchen fijn volk foude geruft ^'i'^'

„dat fijn leven hem niet dierbaar was^ en hy vertrouwde op de voorfor^

„van de Goddelijke voorfienigheyt. Het is byfonder merkelijk, .^^

een van de leflen , die te dier tijd uyt de Schriftuur de Gemeynte wiei^

voorgeleefen , was de Gcfchiedenis (z?) van Achab , Naboth üptn^'^^)^^^

gaard af-eyfchende, en dat hem die arme man rond uyt antwoordde-

q)at late de Heere verre van my zijn, dat ik u de erve fnïfner'vaderf^^

geven foude: 't welk den godvrugtigen Biflchop aanleyding gaf'

die woorden op die Afgefondenen te paflen j „ Dat laat de Hecre ver^^

„van my zijn ^ dat ik de erftenifle van Chriftus foude overgeven-' ^^^^

„de Naboth niet overgeven de erve fijner vaderen, en foude ik

„ven die van Cbrijius? Die erfenis,' die ons van onfe vaders, ^^^V

i-ffus den Martelaar ^ die om 't Geloof in ballingfchap geftör^'^i.v-

Etiftorgms , die veel geleden heeft'j Myrocles en alle die'anderei^ X

„lige Biflchoppen van defe Kerk is nagelaten ? Ik antwoord n

„een Biflchop betaamd ^ laat de Keyfer doen gelijk een Keyfer betaam^^

(/) Om. in Auxent.p. 125. (w) Ihid. in init. Cr p. 1 24. (n) 1 Kon. 1 1,1,2, V

Merkelijke

by vallen.
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«liever fal ik mijn leven , als mijn Geloof niiffen. Vervolgens wierd

looit"
tweede ieffe de Gefchiedcnis, ^at onfenSahgmakerde

vZv )

y»-''"%'^'%'^'^J?"P<^ldreefio), d.e op het tegenwoordigvoorval n.et minder pafte a s de voorgaande. Ook Vierden terwijl de-le droevige en bekommerhjke faak gebeurde , de gemoederen des volksopgewekt, en gefterkt door de hemelfche Pfalmen en Lof-zan°en r*\die t elkens met een Hatelijke lof-fpraak, ter ecrcn van de Heylfge ÖVie'

Defete
^!;""hetvolkop(ijnbeurthethunnefong,

be(loo\en wie dUele beurt-gefangen, of beantwoordigingen, meteen gedeelte van die»lof-fpraak waren reeds gemeen in alle Kerken van het Ooft7„
"^'«s™"?»-

langs te vooren in de K^erk van Milanen door den H i.^/- SS
^^n. I

^ r X "T'Z bekend waren
, vcrvit- loerd'"^"gens alom. het geheele Weften door, gebruykt. Het volk had daargroot genoegen in

,
felf bekend de H. Ju^uftmu^, thans te MilanenwoonendeC^), met die w.jfe van Pfalm-fingin in die kerk foTntnomen, en daar door fo verrukf cre^^^r^^f^. «-^ j ^ r r i j

^"ö^^o-

Heylige bewegingen wee Lolt en r ^'J" '

nen uvtborften ' ^" '''"^ hertstogten in rivieren van tra-

nen werfeL„ 'St^'"' S-^'y"^ Spin uyt alle bloemen fe-

was vT^l ^""T
^oorir), dat dit niet anders als een konft tuZt

aank eeven d£"'^'
volk te misleyden

,
en hem te vafter te doen "St".

vo k daar door leerde, en dagelijks bdijdcni^feS^anl^t'Sf dtHeyhge Drie-eenigheyt
, en dus meeftcrs wierden in de ke^nifTe v.^

ween;'"' " ^"''"^ "^"^^'^^ "-^ maar Ulinten'föSrg;'!

alf^de^p'ar^ye^tïïe^^^^^
ten. De Hovelina.n r \J ^"^^rekant de ftad heen en weer doorkruys- der Arianen

kerk te''ey^hTn1'rbitrn;ïw^^^^^^^^^
der naar het Hof Sv vereenoeX fif^

' ''"'^«"gegeven wierd, we-

tiana genoemd, dieVTytneSd ftoL T'" rT'
de Erroote hoofd k^rV h 1

1

°^'y^'"TO"a> teeyfchen, maar wilden felfs

DeCds vooid folh r'"V'^''
de ftad gebouwd was.

fe ten m nft^^ ? "^-^ R-«gtfi"">gen met foetigheyt te beweegen, datIe ten minften de Portiaan-kerk fouden overgeven ; maar kree/aeen 2e-

Z^]r^T:::l ^\
'^'"^'^^y'^ "^^^^ wedernaSnleyEr.

^«»ér«/ax aan de andere fijde, onderhield de Gcmeynte met een Oratie , , ,

SfênT'"'' "'T ""l
"^^ ^™ ^«fl^g g^f 'tgeen'ervan^«- g'lgt',

voWnd.
aanhang gedaan was, en nog ondernomen wierd. Des

aten .aTi; T ^'^ g^P^^'^'^t, en de Catechume-

of Aannêm?r ^y by de Doop-plaats
, om de

pen hier ?nTV A
"^y^'g Sacrament verfogt haddenf teDool

dienden v.n 1, '^f f^^^' T^'^ geboodfchapt
, dat eenige Be-

r«ds aïdiar h T P°'-"^^"-kerkgefonden, de go?dijnen

toe fak 1 n "Pg5,''^"g^" > « dat een meenigte menfchen daar naar

HpvWn ,1 I A^w/».r, fig daar aan niet kreunende, ging in fijnen

j i." ' ^1 «n eynde was , wierd hem gebood-

mn^? H '^"fi"'''''' een Ariaanfch Ouderling, op ftraatont-
oetenae

,
met groote woede op hem aangevallen , en een quaden uyt-

eofd^^"\i"
^"gematigden yver te vreefen was. Dit ontftelde dien .„ forgb eaen Man met weymg, die aanftonds met gebeeden en tranen God f')"'

,ó)M
[R"3] bad/''"'^"-

• '^n ^mbnf éi fiprap. izS. ]j) U.EpiJt.ji.p.iii.crt.
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bad , dat in die bejegening dog geen menfchen-bloed vergoten, maar

liever het fijne ^ niet alleen voor fijne vrienden, maar ook voor fijne

vyanden geftort mogt worden, en fonder uytftel eenige Ouderlingen en

Diakenen derwaards fond , die dien man onbefchadigd uyt de handen

Gcfogte des volks verloftten. Het berigt hier van aan 't Hof gebragt, maakte

wrèef-^^" gï'oot gefchreeuwj te grooter konnen wy denken, om dat het qu^m
heyrenvcr.van vetouderde en doodelijke vyanden : waar op aanftonds eenige afge-
voiging. fonden wierden , met bevel , om verfcheyden perfonen te vatten en te

regt te ftellen. Defe vielen eerft aan op de koop-en ambagts-luyden

,

fo dat op defe Heylige tijd (want het toen de grootfte paffie-week was),

wanneer men gevangenen gewoon was te ontflaan , niets gehoord wierd

als het rammelen van ketenen , en het eyfchen van groote fommen gelds»

die veele feyden gereed te zijn te betalen, én nog meer, indien het hen

fo behaagde, mits dat hen toegelaten wierd hun Geloof onbelenrnier»

te belijden. Thans waren de Gevangen-huyfen vol , en wierden de Man-
nen van regeering , en andere van aanfien ten hoogften gedreygd , indien

de kerk niet fonder uytftel wierd overgegeven. De vervolging wier^

hand over hand verfwaard, en fo de kerk-deurcn waren geopend ge-

weeft , fcheen alles tot een uyterfte wreedheyt en verwerring te fulleJ*

hebben uytgeborften. De Bevelhebbers en Bedienden waren ondertuf-
fchen hier over in gefprek met Ambrofms , drongen op des Keyfers ge-

fag, en gaven voor, dat de Keyfer, die alles in fijn magt had, niet meet
Ambrofius als fijn regt vorderde: dog Ambrojius gaf hen tot antwoord

5
„Indien

Swoord,55<^e Keyfer iets vorderde van het mijne ^ mijn land of mijn geld,
^kcndedes„fou het hem niet weygeren, maar defe dingen , die God onmiddelijk

fagf""^*""
35 toekomen, zijn het gefag en magt van den Keyfer niet onderworpen,
3, indien gy mijn vaderlijk erf-goed foekt, neemd hetj indien gy nxi)^

3, pérfoon eyfcht , hier fta ik voor u gereed. Hebt gy voorgenomen my
5, naar den kerker te fleepen , of het leven te bencemen ? daar fal my
3,vriendfchap mede gefchieden : ik fal ^ datverfekerik u , my door geen

ajbefetting van het volk foeken te bevrijden, nog, om mijn leven te be-

3, houden ^ tot den Altaar vlugten , maar liever hetfelve , om des AI-

3,taars wil, op-olferen. So ernftig poogde die goede Man de onluf-

ten^ het verderf, en het ftorten van menfchen bloed, waardoor, naar

alle waarfchijnlijkheyt, niet alleen Milanen, maar geheel Italien fetf^

de grootfte fwarigheden boven het hoofd hingen, voor te komen 3 en

Enbyfon- was te vreeden dat alles met het verlies van fijn leven af te kopen. Hy
Gothifche

"^^i"kte dat onder de Afgefondenen van den Keyfer eenige Bevelhebbers
Officiers, van de Gothen waren, die hy met eenen vraagde , Ofhet Roomfche B-T

hen, cm den 'ureede vafi de Gemeynte teporen, gehuurd had? Indief^

dcfe Gcweften waren vervjoeft, waar Jy dan htm onderhond meenden te

vmdcm? Waar op dcfelve hem verfogten de fchare te willen inbinden,
en tot bedaren brengen

i 'r welk hy beantwoordde , feggende: „Dat het

„fijn werk met was het volk iets te doen uytvoeren ; dat het enkelijk

„by God ftond de Gemeynre tot ruft en bedaren te brengen 3 maar in-

„dien fy hem voor den aanftooker van alle die beweegingen aanfige"'
„op hem behoorden aan te vallen, en hem of te dooden, of buytei*

„'slands te bannen.

fthroomde
^^^^ outfangen van fuiken antwoord^ fcheyden fy vanhem^^'

nicï°gcvan.en lieten hem in de kerk, alwaar hy den geheelen dag over bleef,
ente-

gcntewor-gen den avond naar huys ging, om, indien fy hem mogten foeken tc

den. vangen, by de hand te zijn. Des anderen daags morgens fag by "V^
de deur van lijn huys, met het aanbreeken van den daguytgaande, dat
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elt'A'JA
'"°''^«en befec was» dog het waren fulke , die reeds rond nvt Soitói

geiegd hadden, dat fy gereed waren den Keyfer, als hyuytging, op te^
Wfd ''^^Tu'^'^

Catholijke, of Regtf.nn.gcn cene kerk

P ats' ^a' -!Z^
weygerde. fy vaftgefteld hadden naardieplaats te gaan, alwaar Ambrofim fijn vergadering hield. Het was al-RAnm-Aans een gevaarlyke tijd, fo dat de Ananen felfs fig wijs"jk l^^^n'^t*huy hielden, gemerkt fy onder de burgers geen grootenaanhan"" e^«^•buyten d.e maar eenige weyn.gc van het Hof, en fommige van drCothen aan hunne fijde hadden en het geheele ligchaam van d'cen en d-^n"der de neygmg van de Keyferm mvolgde. Het viel thans voor

, dat aanAmbrofim, onder het leefen van deleffen Cpred.k-tcxfen) gebo^dfchantwierd dat de Gemeynte m de meuv>etrk vergaderd was, dat daareen talrijker Gemeynte, als ooit in de vreedfaamfte tijden, wL t'famengekomen en dafer reeds om een Leefer gefonden was. De fo datentot het bewaren en befetten van de kerk atgefonden , merkende da 3ê

nen in de l-orl- A c
^' ^" byfonder van de vrouws-perfoo-

merkt fv nlt ai'
''"^ ^"'°gf«"

^
d^t niemand foude bevreefd ziJn, ge-

iTet het vo k nfi f '^^T?'^ ^^g'-^"^ « bidden egterliet net volk met af te verfoeken, Dat hy dog naar de andere kerk alwaar fijne tegenwoordigheyt ernftig verfoet en veiIa r<^H ^ l
'

handeling voor, 't geen fo even uyt Job geleefen was, en predik i ltW-'over feer gepaft naar den tegenwoordieen toeftinH vï,n f^L u ,

'"^ diktiver

gndringen van het opper-gefag had uytgeftaai en afgeweerd' efv^at gedaan hebbende, gine hv voorr r^L u j'h^''\^^^^ i e.i.v.

fpraak van de Krijgs kneZt htSefebC,t fpCSek
d bedaS'"Ti:'h'^'

d„ft van des Keyfers voorbarigheytLigfinsS

tLctu ' "ffhera wierd, buyten verwagting, aangediend , dat'er

rS e\r"'tTh1
order van den Keffer |ckomfn was, omhem

wat llfn laftvv.^^ rJ""
^"^^"digd, ging met hem. om te hooren

te fnreêkln j' ^"'
''"^f'

^'^ Gemagtigde hem dus begon aan

Waa on d ^n A^'^"^'"' ""'"^Uy- dat gy tegen de order aangaat Iflno.,..

-jLi P-i^^
BifTchop antwoordde: IFat'er voor order meven is «/''""'"''"S

m of t/If7 r''^" kerk gefonden? Ik verfoek te'~
ho Z'htfL ''''f'yfi''"J^ -^'^'^ aanmatigen, op dat ik mog weten

^l^A JJf T"''^'?1 " ^fbrofus gaf hem"^tot ant-

hMebhel/^r'^frlT '''' ^^rk gedaan te hebbS., en dat hy ge-

en oi, ht n-
foldaten defilve be0hadden, daar overgefi,gt

,

had^l %l
«anhouden om der-waards te gaan, niet anders gefegd

ten M j
de Kerk met overgeven , en ik mag'er niet voor veg-

kerh 'VTl' rrV f«i'»deel, op de tydmg dat' de gordijnen in die
"Jjeheyden van des Keyfers fït-Plaats ofieehanien, waren

geFheZT/'^';^'.'^^
''^•''^'^'g^ J""S^"^ ddelvetan (tukken

men cZV f"/
^'derlmgen der-waards gefonden , dog felf daar te ko.

K»oewel de Gemeynte daar ernftig om aanhield) geweygerd had.
met
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met byvQëgmg alleen vandejewoorden ; Ikhoope inCbrijitts , datdeKey-

fèr aan onfe Jijde zïju fal. Is dit, leyde hy, tyrannye ! ik hebJekerlijk

wapenen, maar enkelyk in Chriftus uaam^ en magt , om wijn ligchaam

aan het fweerd over te geven j hond gy my voor een tyran ,
waarompld

gy uyt my daarom te Jiraffenl Het is immers, voer hy voort , JeIJ
een

Jpreekwoord , dat de Keyjers meer naar hetTrieJterJchap ,
alsde'Frte-

fiers naar het Keyferrjjk haken ; Chriftus felf ontweek het, als Jy
hem

wilden Koning maken. Hy had, bekende hy, wel een tyrannye, ^^^^

die in fwakheyt bejiond, volgens het woord van den Apojtel :
Wanneer

ik fwak ben , ben ik fterk. Dat Maximus felf hem van tyrannye on-

trent Valentinianus niet Joude konnen bejchuldigen ,
aljö deJèlvemetleeA'

wefen Jou moeten bekennen , dat fjn gejantfchap hem van het inbreeken

in Italien te rug gehouden had i eyndelijk, dat nooit BiJ^choffen g^'

Jpeeld hadden voor tyrannen , maar wel van tyrannen meer dan eens haf-

^rvtieine
J^^ken hadden moeten ajwagten. Die geheele dag wierd met Tugten

en klagen doorgebragt: de nagt over moett de Biftchop in de kerkbl^-

^ ven j die fo nauw van de foldaten befet wierd , dat'er niemand konde

uytgaan, weshalven fy de tijd met het fmgen van Pfalmen en Lof-Z^"'

gen befteedden. Daags daar aan-volgende , zijnde de dag ter gedagte-

nis van Chrijius hjden , wierd in 't vervolg geleefen de Gefchiedenis

de Prophetye van Jona^ waar over hy hier en daar een verklaring maak-

te, en defelve naar gelegentheyt toepafte. Hier mede beefig zijnde,
^J?

byfonder wanneer hy uytbreydde , Dat ^ de Propheet met een fo haaft

vergaande kawoerde medelijden hebbende. God te meer over fuU^^^

grooten ftad foude bewogen worden ^ en daarom het oordeel daar va»

had afgewend j wierd'er geboodfchapt , dat de wagt van de kerk op-

ontboden 5 en laft gegeven was , om het geld , den kooplieden afg^'

Diefchie- parft, weder te geven. De geheele ftad kreeg, op het ontfangen van

deïde!"""
fuiken blijden tijding, een nieuw leven; alle hoeken wierden vervul^

met blijdfchap en vrolijk gejuych. De foldaten felfs maakten defegoeo^

tijding alom bekend > liepen tot den Altaar, en gaven , met het kuflen

van denfelven, een openbare vreede te kennen. De H. Ambrofi^'
hoewel deelgenoot van de algemeene vreugde , had egter reden te vree-

fen, dat het onweer , ten opfigt van hem , nog niet geheel overgewaaid

was. Hy wift dat hy aan het Hof was befchreven als een tyran ,
endaC

de Keyfer, van eenige groote Amptenaars gevergd, om, ten geval-

le van de krijgs-knegtén, in de kerk te gaan , met een hevigheyt g^'

DeKeyfer antwoord had ; Ik geloofd indien het Ambrofius gebood, gy my als eef^

h^lu^óti.&^"^^W^^ ^^^^ ^^^^ f^^^^Jondt overleveren. Woorden, die niet veel g^'

genegen, negenthcyt tot den Biflchop uytdrukten, en klaar genoeg te kennen
g^'

ven , wie dat vuur geftookt en aangeblafen had. Ja CaUig07iiis de g^'

fnedene, een voornaam Edelman van des Keyfers flaap-kamer , die beter

als iemand wift, wat'cr aan het Hof gefmeed wierd, feyde Ambroji^^^

CaJHdonius fijn aangefigt > Hebt gy by ?nijn leven den Keyfer derven hoonen ,

hemf ^^"^ h^of^ afneemen. Waar op de Heylige Man antwoordej
Almagtig, late u, mdien het hem fo beliejd, toe uwe dreygementen

te voeren: tk Jal lyden gelijk een Biflchop betaamd, doe gy 't geei^
^

taamd: maar God beware daar voor fijn Kerk , en late al hun
en rajerny fig tegen my wenden, en Jy hun dorft met mijn bloed ^fj,^

Gods En 't is merkelijk hoe fonderling de Goddelijke wraak defen CM^^^
E^°^"felf trof : Defe gefnedene (en alfo ontmande) poogde fceker

vrouw^'

perfoon te verkragten f^) , waar over hy gevangen , en overtuY2;<i 2iJ"? '

onthoofd wierd.
J& & ' ''VlI.

Ge-

(/) Augujl. com. Julian. Ub. 6.c.^. Tom, 7. col. 1 1 1 7.
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VII. Geduurende dcfe verwerringen pleegde het volk hun Godsdienft Tot Un
met grooten yver en aandagt, en volgde den H. Ambrofïiu werwaards |.7J'^7\"
fty hcenen ging. Hy had onlangs de plegtigheden van fekere kerk in word'n

'

te wyen voleyndigd (•z^J , en wierd op nieuw van het volk verfoet het- ügchnraen

felve te doen aan een andere, die Bafilica Romana genoemd wierd. Hy uifolf
leydc bereydwiUig te zijn om fulks te doen , indien hy maar eenige over- dekt.

blijffekn van Martelaren, die hy onder den Altaar begraven konde
wift te vinden , (want fo was {x~\ men in die tijden ontrent het inwycn
der kerken gewoon te doen ). Hier toe nu deed fig een bequame gele
gentheyt op, want hem wierd by nagt geopenbaard, waar eenigefoda'
nige overblijffcls te vinden waren. Des morgens vroeg ging hy metdc
kerk-meefters , en andere die de oplegging der handen van hem verfog
ten, naar de kerk, die hy beval te graven even voor het ftaketfel dat
rondom de Tomben van de Martelaren Felïx en Nabor was. Niet lang
hadden fy gegraven, of fy merkten, dat daar iemand begraven was, en
ondekten ten laatften twee ligchamen van twee mans-perfonen

, welk*
nog m haar geheel waren, de ligchamen t'eenemaal bloedig , dog het
hoofd van den eenen was gefcheyden van het ligchaam. Het bleek,
öat het de ligchamen waren van Trotafm en Gervafius, daar van de
cenc met knodfen deerlijk geflagen, en daar na onthoofd, en de andere
metf/umbaU of touwen , aan welker eynde loode kogels waren , dood
gcgeeOeld was. Sy waren gemartel ifeerd (gelijk men konde oordeelen)
onder de regeenng der i^nUnmen, en hadden federt tot die tijd daar
onbekend en verborgen gelegen, hoewel feer oude lieden fig wiften fc
erinocren, dat fy ^de namen defer Martelaars meer gehoord f en hunne
opfchriften felfs geleefen hadden Twee geheele dagen liep hetvolkvaa
alle kanten toe, om de overblijffels van defe Heylige Martelaren te fien,
na welke tijd fy by avond gebragt wierden in de kerk van de H. Fau-

itn Tl ^^Y ^
"u^'

^^^^^^
'

^^^gs daar aan in dievan Ambrofius alwaar het God beliefde die plegteliikheyt met merkchjke wonderteekenen te vereeren: want feker man, ^SevluT^^^^
een vlees-houwer

,
die veele jaren was blind geweeft, en ITe re^en

-^^^^^^

lijn ambagt had moeten ftaken, en van mildadigen onderhouden wierd- ^^1^^
een man de geheele ftad genoeg bekend, hoorende het geruyfch van dé

'

voor-by gaande , vraagde , Wat'er te doen was? Daar van verften-
digd

,
liet hy fig daar by brengen , en verfogt de baare alleen maar met

lijn neusdoek te mogen aanraken j 't welk hem wierd toegeftaan: hy
itreek lo dra fijne oogen daar niet mede, of hy kreeg fijn gefigt ten vol-
ien weder. Verfcheydene met boofe geeften befeeten, wierden op het
aanraken van de ligchamen defer Martelaren van hunne tyrannifche gaf-
ten bevrijd, en keerden dus fris en gefont naar huys. Andere bragten
hunne neus-doeken, en leydcn defelve op der Martelaren ligchamen , of
raakten maar het hnnen aan , daar de Martelaars in gewonden waren , waar
aoor ly van hunne fwakheden en fiekten geneefen wierden. De waar-
neyt van defe wonder-werken is ten overvloed beweefen door Ambro-
Jius, Augufttnus en Taulinus

, dieper felfs oog-getuygen van geweeft
^y"- geheele ftad was'er van overtuygd , en tweemaal zijn defel-

^ ?P Ambrofius predikatiën geweeft. Ik twijfel niet, of God
n^ft die wonder-werken te dier tijd laten gefchieden , om de Ariaan-
fohe godloosheden te befchamen , en de waarheyt van het Regtfinnig

[ S ff] Ge-
^'^^ ;^^r. Epifi.Z^.p.iii. Serm.^i.p.'^iQ, Jug.Confep.lih.^.cy.coli^-^, De ei-

y\^jiia>. ^z.c.%,coL I ^40. Paulin.vit.Ambr.Miinjr.p. 3. Rm,ad 19. Jhm.p,iijS,
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Geloofj thans fo magtig beftreederij gefmaad en vervolgd , een onwe-

derfpfeekelijk getuygenis te geven j immers de Arianen waren'er gewel-

dig mede verleegen > en geen beter kans fiende , om de kragr van die

blijken te ontgaan, ontkenden de felve Martelaars te zijn ^ en daar me-

de niet konnende volftaan, loochenden onbefchaamdelijk dat'er eenige

fulke wonder-werken gefchied waren, hoewel die, aan welke fy wierden

gedaan ^ daar tegenwoordig waren j en van alle man gefien wiet'^^"-

Een grooter ongeloovigheyt (gelijk Ambrofius aanmerkt) als die van de

uytgeworpene duyveis felfs , die geloofden en beefden , want de duY-

vel bekend j feyde hy , \ geen de Arianen loochenen. Ja fy gaven god-

looslijk voor, dat(>') Ambrofius menfchen voor geld gehuurd had^ om
fig befeeten te veynfen, en te feggen. Dat de boofegeeften door de Mar-

telaars gepijnigd en verdreeven waren. Maar de hemel ontdekte haalt

de boosaardigheyt van fuiken voorgeven : want een van hunnen hoop

wierd fchielijk van een boofen
|

geeft overvallen ^ en riep uyt. Dat hy

met der daad gepijnigd wierd gelijk de duyvel felf , en dat fulks het

deel foude zijn van die defe Martelaren niet wilden erkennen^ en

Regtfinnige Leer verwierpen. De Arianen , met dat getuygenis geW'
dig begaan , wiften geen beter raad als hetfelve te fmooren , tot

ken eynde fy den man aan kant bragten ^ heymelijk vermoorden , en in

cpn vyver wierpen. Maar genoeg hier van.

^Tdikt^"'
VUL De ligchamen in de gemelde kerk gebragt, en \ gerugt van

daar een en wonder-werken alom verfpreyd zijnde, klom de H. Ambrofius óp den

andermaal prcdik-ftoel ^ en predikte (^) by die gelegentheyt over het eerftegedeél-

te van den negentienden Pfalm : T)e hemelen -vertellen Gods eer , e.C^-

't welk hy op defe gelegentheyt toepafte. De predikatie geëyndig^^

zijnde , gaf hy laft de ligchamen te begraven j maar het volk verfog^

hem eenparig, Dat men dat tot den naaften dag des Heeren mogt uyt-

ftellen , en wierd ten laatften verftaan , dat het op den naaftvolgendcn
dag gefchieden foude. Die dag gekomen zijnde , predikte hy wederom
over de begonne ftoffe, en maakte byfonder fijne aanmerkingen over de

vuyle fpotternyen der Arianen, en derfelver wonderlijke hardnekkig-

li cha
^^^^ ^" ongeloovigheyt in het verwerpen van fulke klare getnygenilTen»

menwor*" ^ie de hemel onmiddelijk tegen hen gegeven had. Na gedane predi-

denbegra- katie ^ wierden de Heylige Martelaars zegepralende ter aarden hefteed?
om aldaar een heerlijke opftanding te verwagten. Baronius, om de o-

verblijffels of Reliquien defer Martelaren ^ die de Kerk van Rome"
nog op defen dag vertoond, voor de opregte te doen doorgaan, fey^

wel meer als eens(^), dat de H. Ambrofius een gedeelte derfelven voor

fotfoem'*'^!^"^'
^^^"^ ^^^^^^^ ^"dere Kerken bewaard heeft: maar

de ik weet (O dat Ambrofius, die'er immers de nauwfte kennis van had,

ven.

van
Roomrche het tegendeel betuygd, feggende defelve geheel begraven, en elkli^^p

rtc
^ijn Pl^^ïs gevoegd te hebben: Condtdimus ('tzijn fijne eyo-en woorden)van over u - ^ ^ - ^ ^ ^^..v, v- j >vvv— -

laten. tntegra, ad ordtnem transtulimns. De Arianen ondertuftchen ,
höewel

fy hunne hoofden poogden op te fteeken , wierden door kragtige t^^f
nen , en door de betere faak, van alle kanten fodanig overdwarft , ^^^^v

raadfaamft oordeelden voor die tijd te fwijgen, waar door dan de vcr-

iLdSe
"ïe^ ophield. Egter ontbraken'er aan het Hof geene vy-

lijkc vyan.'
^"^^^ van Ambrofus , die hem niet alleen fijnen goeden naam ,

maarooK
«Ua. fijn leven fogten te benemen. Onder anderen gebeurde het, dat(^)

overgegeven booswigt, met een uytgetrokken fwaerd, in fijn ftaap-»^^'

iy) Paulin. ibtd. (^) Ext, Serm. uht fupra Epi(f. 8 c. (a) Serm. 91.M (h) Ann-

V^7' 4' F'.S4ö. (O Nou ad Martyr. Rom. loc. cit, (d) Faulin. ibid.p. 4.
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mer met oogmerk om hem te vermoorden, indrong j dog wanneer de- Twee
leive lijn hand ophief, om hem den doodeliiken flag te geven, verftiif-

^^'^^^^^^'^^

de fijn arm, en week felfs te rug. De booswigt , hierVer verbaafd
/"""^

bekende daar toe door de Keyferin >//i;/^aangefetenafgerondenteziin,
en kreeg, na dat alles met berouw bekend had, het gebruyk van lijnarm weder. Dit was hen niet genoeg , maar fv maakten de helle felfop

, en voerden de Duyvelen tegen hem aan. Een ftaalrjen daar van bvdien felven Schrijver te vinden , fal ons dat ten overvloed doen fien •

Na de dood van Juftina wiQïdiQkctc^ hmocentius , een Duyvel befweer
der, van tovery befchuldigd, en daar over van de Regters ondervraao-d
en gepijnigd; maar hy gaf

,
op 't geen hem gevraagd wierd , geen roSdbelcheyd, maar nep uyt. Dat hy ongemeen gepijnigd was door ty€m

brofius befcherm-Engel , om dat hy ten tijde van -Jufima Tten evndehJ
de gemoederen des volks tegens dien Heyligen Bifehop mocrt^aande
maken 3 in het opperfte eynde van de kerk, in fchijn van AmÉ'rorms
ter middernagt geofferd had, maar dat des onaangefien, en niet-tegenl
llaande alle de fnoode vonden van fijne fwarte konft, het volk hem te
grooter agtmg en eerbied toegedragen had , dat hy boofe geeften , omhem te dooden uytgefonden had , maar dat defelve , onverrigter fake

Ll f "^^^^^^ bekennen, dat fy hem, of de deure
van lijn huys, met konden naderen, alfo het rondom met vuur, dat
alle, die felfs maar van verre wilden naderen, fengde en brande , befeten bewaard was. *

Vyfde Afdeeling.

Ambrofius bedrijf van fijn tweede Gefantfchap af tot den dood
van Vakntinianus toe.

INHOUD.
vreefe in Italien voor den inval van Maximus. Ambrofius word

bewogen, om een gefantfchap naar denfelven aan te nemen. Hy komt
te 1 rier. VerfchiL over de wijfe van hem te ontfmmn. "De reden^
voering tufchen meimus en hem in de Raad-kamer T>e motevry^
pjUgheyt en onfijdigheyt van Ambrofius daar in, Hy wil met Maxi.
x^\x^ geen kerk-gemeenfchap houden. Hy komt weder fhuys, en ^eeft
-verjlag van fipi verrigttng. Domninus infijn plaats derwaards ge^
Jonden, word door Maximus bedrogen; die een inval doet in Italien:
"^l^y^nden Keyfer Thcodoüus word tegengegaan

, geflagen en gedood,
Ambrofius verfoek aan den Keyfer . ter oorfaak mfjoodfche i^y-
nagoge, hy gaat rond met den Keyfer , en verwerfd het intrekken van
^gegevene order. T>e moord, begaan aan des Key/èrs Overfe te

T'''\
Order-s gegeven om defelve te wreeken. Jammerlij-

ke moord tn die ftad "De briefvan Ambrofius en een Synode aan den
A£)Yér Iheodofius, hem de kerk-gemeenfchap ontféggende , tot dat hy
o^entpk joude beroim toonen, en genoegen geven. Ambrofius i;ry-
moedige aajifpraak aan den Keyfer voor de kerk-deur , en weygering
om hem te laten binnen komen, T)es Keyfers groote bekommernis en
aroefheyt. T>efelfs ernftige begeerte om met de Kerk verfoend te
'gorden. Vermetele onderneming van Rufinus, om den Keyfer van
^^Kerk-ftraf te doen ontflaan. Des Keyfers komft in de kerk, en

[Sff 2] open^
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ofenhare bijken van berouw en droefheyt. Sjjne mitjlaging en weder-

aanneming. CHoet het Avond^maaL ontfangen buyten bet af-fihut/el

<van bet koor. Roemd Ambrofius onbefchroomdheyt en kloekmoedig'

heyt. JovinianuSj en fijne dwalingen, worden ^/öör Ambrofius, en

een Synode, te Mihntn vergaderd , veroordeeld. Valentinianus

een togt naar Vrankrijk > alwaar by door de verradery van Arboga-

ftes vermoord wierd. Ambrofius doefer een lijk-predikatie c^^f-

vieefeaan I. A Ls temands wegen den Heer6 behagen , fi fal hy 00k/ijne vy^^'

ïoorcenin- f\ bevreedigen {a) , ja defelve fomrijds tot hemom

val van Ma- raad en hulp doen vlieden. Dit is merkelijk in dit geval g^'

ximus. bleeken. Dagelijks quam te Milanen de tijding, dat Maximus toeftel

maakte, om een inval in Italicn te doen. Dit baarde geen kleyne ver-

baafdheyt en vreefe aan het Hof, 't welk figonmagtig vindendeom den

Ambrofius vyand te keeren , heul fogt by den H. Ambrofius , hem verfoekendc m
word nog- de brefie te willen treeden, en, gelijk hy eens met een gewenfchten uy^'

SenXflag derwaards gereyfd^ en deflelfs optogt gefteuyt had, voor de twee-

dcnfciven. de reyfe fig als Ambaffadeur , om de wapenen van dien voorfpoedig^*^

dwingland te weeren , wilde laten gebruyken. De vroome Man

,

geheugenis van alle openbare en byfondere hoon ter fijden fettende, nam
het aan r^) , ging op reys, en quam te Trier^ alwaar Maximus thaflS

Sijn aan- fijn Hof hield. Daar gekomen zijnde, ging hy des anderen-daags naat

J^n'tHof
het Hof, en verfogt van een Franfchen Kamerling, eerfl:en Edelman van

van Maxi- de bcd-kamer j om van Maximus te mogen gehoord worden ^ die hem
mu5. vraagde ^ Of hy met Geloof-brieven voorfien was ? Waar op Ambro-

fius ja geantwoord hebbende, gaf defelve hem tot befcheyd , Dat by

geen gehoor foude konnen krijgen als in de Raad-kamer , in tegenwoor-

digheyt van allen j op die wijfe, feyde daar op Ambrofius, is men nie^

gewoon de Biflchoppen te handelen, en ik heb faken van belangd die

uwen Vorfl: alleen moeten worden voorgedragen. De Kamerling bin-

nen gaande^ maakte het verfoek van den Bifithop aan fijn Heer en Mee-
fter bekend^ dog quam met het felve befcheyd weder: waar op deBir-

fchop insgelijks nogmaals feyde , Dat fuiken manier van doen met het

ampt, dat hy bekleedde, niet over-een quam , dog dat hy daarom in het

geen hy had aangenomen niet wilde ontbrcekenj en blijde was crelegent-

heyt te hebben om fijn byfonder belang voor dat van fijnen te^nvvoor-
digen , en reeds omgekomen Vorfl: te doen wijken. Maximus in

Raad gefeten zijnde, wicrd ^«?^rö///j- ingeleyd. Op fijn binnen-treeden

ftond de Vorft op, om hem (gelijk men in die tijden de Biflchoppen^
en groote Mannen gewoon was te groeten) te kuflen : maar Ambrofi^^
•bleef in het midden van de Raads-heeren fl:aan , hoewel hem n^^^
om nader tot den Troon toe te trecden, gemerkt hy vandenKeyferg^'
roepen wierd. Wat er voor woorden tuflchen hen verwifTeld wierden,

En onder- mag uyt de volgende t'famen-fpraak blijken. Ambrosius. Ik ben ver-

dcTwifTe-
wonderde dat gy aanbied te kuflbn dien gy niet erkend j want int^^p"

ling. gy hem kendet, gy foud my, om gehoor te hebben, in defe plaats
ni^t

komen laten. Maximus. Biflchop^ gy fchijnt ontfl:eld te zijn. A^^^-
Ik ben meer befchaamd als quaad, dat ik myfelven in fuiken ongepa'-

tai plaats bevinde. Max. Gy quaamd by uw eerflre Gefantfcbap
!^

de Raad-kamer. Ambr. Dat was mijn fchuld niet, het was de fch^^^"

van hem^ die my binnen bragt, en niet van my, die binnen q^^^'
Max. Waarom quaamt gy dan te dier tijd evenwel binnen ? Ambi^-

{a) Prov. iC. 7. (b) Amhr, Epiji. 27. Ad Valent. Tmper. p. 105.



v.afdeel. Den h. a m b r O s I u s.

nu^ 'Llift h^i'
r ^''^ '"'"dere, om vreede vanuteverfoeken, maar

""'Hg!yH,
S,°P'^°^'/'=' 5^" heugelijk is. Max. Watverftaat

vlJ^ A-
Ambr. Ik fie daar mede op de goedheycvan God, die het Rijk tot nog toe gegeven en bewaard heeft voor AI,lemntmus Mk-.. Gy hebt my bedrogen, en fo heeft Jl'/^daandie, onder fchijn van den jongen Keyfer op fijnen Troon te itpjft

het Rijk tot hemfelfs fogt over te brengen , en tot d°en ev^d.^^^^^
als of Ik die vecle duyènden Barbarcn^n' mijnen tnftTeb %r"hem met foude op mogen, een Leger van Barbaren mv dt.a ' ^ "

renden. Indien i^ al? gy te voorSi hier waan nie?wt/Sleh^''^'^'wie foude my hebben konnen wcderftaan >. of wie foudTdeT^^tgt"^van mijne overwinning hebben gefteuyt ? Ambr. Word fo haaSet^iVr, gy hebt daar geen reden toe, maar hoord mijn antwooXabedaardheyt. Gy beklaagd u, dat gy, ten tijde als gy my by mijnS:gefantfchap hoorde, van my bedrogen zijt: maar il agte hetei 5moeten hooren , dat ik fulks vnnro.„ '
"bi-c neteaieer,te

want wien fullen wy , dieTffchown """""'^'f"
Vorft gedaan heb

:

en een Regter der IVedui^en Cd). MaS /k wU ^«^2 ^''^V''
brood leggen, dat ik hem daar in ^tls^^lLlTS^Tt''''^^]^,^'^''
de faakïelf antwoorden: Waarhebikmvonirflf^ ^r'

'^^"^"^

fteld, en u den doortogt naar 4uen verhoerd? wJk ^"^'^ "P^^"
wat voor Benden heb ik u in de werjegd' Wat v^r V if^'^'u^t
ik u tegen gefonden' Heb ik met mil P u j ??'^ Volkeren heb

defelve voor u onovergangk liirgeSt ^^Ik''™ f^!"^"^ ft^'' =°

magt geweeft was, if fold vo^r^S^
foud hebben konnen tegenwerpen fgevreeff he^^^^^^^
loften heb ik u oo.t bedrogen

, om u fot vrtn ^ ^
'^^^^^

niet felf uwen gemastigdenfGrarf^A^?. !f ^ beweegen? Sond gy
tc gemoetquali, omVreede Hoe Ld"

van wien gy ,
eer hy hef^faTdoe^vS:^! fcSerft£mede verfogt? Waar in was het, dat Bauto u bedroog

, gemerkt hv

is hlf ^h! l'yiijnenVorftnietwildeverraden^ Wat

torL vVlV f
^"^"'""^««^ behoorde tot u tekomen, alfeenfoon

daTik daar nn • ""'"J"'^
Ook weet ik feer wel,

det Cr „
" 7' ''r S ^eb , fo dat gy felffey-

VidJ'^l^ afwagten en fien wat antwoord Viaor raedebringen fal j

Verrrt^Tn""'^"""'^'^'?""' ^'i " bleef, te Milanen. alwaar fijn

de K^f 1?^ ^S^"' ^" ^^"^ wierd, dat van beyde fijden vreedeboodfchap was en dat des Keyfers reys daar toe nog geven nog ne-

dani!?'?-
.l"^ heb felf hem dat brfcheydhooren brengen, Hoe heb ik" alenttnianus belet? Straks daar na wierden'erforamige naar Vrank.
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rijk afgeveerdigd 5 om den doortogt te beletten ^ die my tot Valencenm
Vrankrijk te gemoet qiiamen, en ik heb by mijn terug-rcysdewegover

de Alpes aan beyde fijden befet gevonden. Hoe heb ik dan uwe Leger

misleyd? Welke Benden zijn het van u, die ik de weg naar ItaUen De-

lemmerd heb? Welke Barbaren heeft Banto u te gemoet gefonden?

foude ondertuflchen niet vreemd geweeft zijn, indien hy , een
J^^^^^l

van af-komft, fulks gedaan had ,
gemerkt gy felf het Roomfche

met uwe Barbanfche Volkeren, die gy met het geld, dat uyt de ir -

vincien gemeenlijk getrokken word, betaald , dreygde te «vervaii
^

Sie dog eens, hoe grootelijks uwe harde manier van doen van de goeo -

digheyt des jongen Keyfers Valenüntanm verfchild. Niets kondeuvo -

doen, als met uwe Barbarifche Benden in Italien in te booren. ^^J'^^^'

tinianus in tegendeel, weerde de Hunnen en Alanen, wanneer fe atqu-

men, om door Duytsland een inval in Gaulen (Vrankrijk) ^e^oen.
^

waar in foude Baiito te laken zijn geweeft, indien hy de Barbaren na

konnen tegen malkanderen ophitfen ? Want terwijl gy u van de I^oomicn

Benden had meefter gemaakt ^ en hy aan de andere fijde fig alom

te verdedigen , waren de Juthungen doende om het Land van de On-

fons in het hert felf van het Rijk te verwoeften , om welke te fteuyten

de Hunnen, toen in optogt, en na by de hand zijnde, genoodfaaK»^

wierden te rug te trekken, en, om u te doen veylig zijn , hun beoog-

de Land-winning te ftaken. Vergelijk eens de faken met malkanderen j

Gy waart oorfaak dat de Grifons wierden verwoeft , en Valent'mianH^

heeft met fijn cygen geld u den vreede verkreegen. Sie op uw eyg^^^

broeder, die daar aan uw eygen regter-hand ftaat, dien Valentiniani^^

als hy hem tot een offer van fijne herts-togten had konnen maken , u op een

eerlijke wijfe weder heeft laten t'huys komen. Hy had hem in fijne magf»

en egter wanneer hy de boodfchap van fijns broeders Gratiatim bloedi-

ge moord kreeg, ftaakte hy fijn toorn , en wilde geenfins gelijk met

lijk vergelden. Overweeg de faak, en oordeePer felf van. Hy fen<^

u uwen broeder levendig en onbefchadigd t'huys j
geef hem fijn broe-

der, hoewel dood, ook wederom. Waarom foud gy hem, het geen e

van fijn broeder overig is , weygeren, die u niet geweygerd heeft, tegen

fiin belang , te hulp te komen ? "^Maar gy vreefd , dat de krijgs-knegten >

op het fien van het doode ligchaam^ weder fuUen gaande worden >
dog

fo doende meend gy , dat fy de dood van hem , dien fy by fijn lev^n

verlieten, fuUen wreeken? Waarom foud gy hem, dood zijnde, vree-

fen , daar gy hem j als het in uw magt was hem te behouden , hebt; doo
-

geflagen? Gy fult mogelijk feggcn: Ik heb maar mijn vyandomgebrag'

maar neen, hy was niet uw vyand, maar gy waartj^"«vyand. Hy^^
nu door geen voorfpraak geholpen , of herfteld worden. Maar
het geval op defe wijfe : Genomen iemand wierp fig in defc Geweit^

tegen u op , en matigde fig het Rijk aan , ik wilde wel weten ,
gj

foud feggen , Dat gy een vyand van hem , of hy een vyand van u v^^^
*

Indien ik het niet qualijk vat , die Vfiirfateur (die fig wil indring^^^

maakt den oorlog , maar de Keyfer ftaat fijn regt voor. Kond gY

affche weygeren van hem , dien gy niet had behooren om hals te

pen? Laat Valentinianm de overblijffclen van fijn broeder hebben?

minften als onderpanden van den vreede. Kond gy wel feggen, ^^^^^?

hem niet belaft hebt om-te-brengen , dien gy niet wild laten begf'^^j^

yWie kan anders gelooven, als dat gy hem fijn leven misgunde ,

de ruft en eere van een graf niet gund ? Maar om weder ter fake .

men. Ik heb verftaan dat gy het qualijk duyd, d^t Fa/entimamisy^^
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kondlrV'''^"^' genomen hebben: maar

alt; F anders verwagt hebben? gemerkt gy order gaaftom

ÏLfjl^ü 7 ' om^Lfelvelaar bcnooren teftraffen, en alle, die in uwe handen quamen , lietombrensrendaarrW«. ,n tegendeel d:e tot hem vloodel belooUeenbeS:
de. Max. Wien heb ik laten ombrengen? Aubk. £aiüo een wakker man en dapper Bevelhebber. En was dat reden genoeg herfiS'ven te beneemen, om dat hy aan lijn Vorft getrouw was Max Ikheb geen laft gegeven, om hem te dooden. Ambr. Het is bv on, fr,verhaald, dat'er order gegeven was om hem te dooden. Max 'f U
ZThJh '

^°
^Jw^ " hemfelven gelegd had, bevoo!len had hem naar Cabilonum te voeren , en aldaar levendig te verbrw

tu ^uT ' Y'' dat men alom feyde, dac"
gy hem had omgebragt. En wie foude hebben konnen hoopen vry tc

waac^fchaal ceftM ri l-
lekerlijk foude denken lijn leven inde

Snc vafni! t A '"-r % ^^^'^y^'" ^.e ti d fonder be-oreyg ng van malkanderen: felf beloofde hemAf<^«»,«.een naderonder-handehng van vreede met hem te willen aangaan- m^r!uhlTA^?hTA . , rmerk^, dat ^^^ro^us met hem en alle !e Bi(rZpt:ti::tn^t

^hfptSdZtSyTot^^^^^^^^
heyt^, aanftonds van het llof te vfr^reMa^^^^^^^^^

—
srtfelsïui^^^^
ïet^rs^rveSrg
minften met eenonderhouiraafgeSnthevt'vJnïfr''r'^' ™<<
moete worden voorfipn "ff Y^" "J"^ hoogejaren en ftaat B.flchop

te dekl^n .n IZ uA ' "'"7=ggej«gd fonder een kleed om hem "-"A-

flain ' t T^,^^?'^ °P « leggen; maar fijn verfoek wierd afge-'^^™'"

k f^e' dcnlvL'"^^^^^^^^^^
weshilvenhynaarMilai:„„,.„,a

frhl A
^eyler verllag deed van fijne verngtine, en tec^eliik waar-'^'''°?»•

SS'v;aTd T'^^^'^^V^ S^''™ "^^""""^"'^-^^^^^^^^

Het bleekt nie/l
"^'^^'"'^^ S^f' maar oorlog in het herthaa.

«»f een Zn
"^"Gefantfchap met voldaan, vaetdigde (e)7)omm.^l^"«•f, een JVIan dien het Hof ongemeen wel vermoet. teS felven evnde?'"?at, die van Maximus met a e verplietcnde beleefXvr

^" en agting, onthaald wierd. Self fondSÏ7 'n' r^^^^'^"

fe? eJn den^- TiT t'"
^^«'^^"t 2)<,«.;«„«. terug omdenKey-

tYamen aan H 'f,
^""^ Pannonien de hand te bieden. Dus die %

ninu. L:^l
Alpes gekomen

, maakten de foldaten , buyten ©ö»»- fchanddijic

naT4 en mS'"^', g^g^^^" ""^^^'^ % "«=<^ft«^ van alle de ^l^"--nauwe en moeijelykc wegen , waar op aanftonds Maximus met fijn ge-

lien nnm ' r S''"" f^genftand vindende, de weg naar lta.Maxta„

waeten ' ?u '^q"''«J^ nedcrfloeg. De tijding van fuiken onver-
6 '^n en Ichieljjken overval, joeg een iegelijk, in alle plaatfen, een"'""
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Vaicntioia- grooten fchrik aan. Valentimams , en fijn moeder^ vreefende in der

nu9 vlugt. vyanden handen te vallen , begaven fig te fcheep , en namen de vlugt

naar Thcflalonica, van waar fy naar den Keyler Theodojitis lenden ,
om

hem de droevige toeftand der faken te vertoonen, en fïjnfpoedigehuip»

eer alles verlooren wierd , te verfoeken. Onderwijlen ging Maxiwns m
alleriey wreedheyt en woede, die een overwinnenden vyand plegen kon-

de , voort j en deed in dat geheele Geweft niet anders dan moorden en

Ambrofius roovcn (ƒ). Ons komt wel in de Gefchied-boeken niet byfonder

milddadig-
(j^t- Milanen in die gemeene ramp wierd ingewikkeld , egter was

'

trIotTcge.ifrqfius over de ongemakken fijner broederen, waar van een grootetne
-

rangenen nigte geplonderd ^ en andere gevangkelijk weggevoerd waren, nietwey-

2eX^'""'nig bekommerd, weshalven hy, om defelve te helpen en te lo^eny^i-

les wat hy konde t'famen bragt , en mildelijk iiytdeelde , en eyndenJ

niet meer hebbende om hen te helpen , de koftelijke Avondmaals-feno-

tel 5 die de kerk toebehoorde , in (lukken brak (g) , en defelve tot ne

Van de A- loffen der gevangenen liet uytdeelen. Dit wierd naderhand als een
niis-

dujd! ""'"daad , tot lafte van hem, door de Arianen (het was die felve fchotel»

welke hy te vooren geweygerd had hen over te geven) misduyd j

hy verfmaadde hunne boosheyt, en verdedigde 't geen hy gedaan*had
ais

een daad van godvrugtigheyt, en waar toe de nood hem gedrongen bao-

TiicodofiusOndertuflchen quam Theodofius , hoewel crnftig verfogt, en tot oie»

komt te eynde reeds te Theflalonica gekomen , langfaam op (Jj) , tot dat hy |?P

" ^'
Galla , de jongfte dogter van Jttftma , een Princes van een onvergehj'

vfwom, kelijke fchoonheyt, verliefd, geen middel tot het bereyken van i'j''

oogmerk fag, als door het voortfetten van den oorlog tegen dien ge^^'

digen indringer Maximus j weshalven hy fchielijk optoog : waar tege

Max'mus , niet anders denkende als dat Theodqfius over zee komen fo^'

de, (gelijk hy dan reeds Jujiina met hare kinderen, om naar Ro^^^
en hoe. ovcr te fcheepen , aan boord gebragt had ) alles aan die kant tegen nc

landen van hem gereed maakte j maar Theodqfius toog met fijn Leger t^

land door Pannonien, en de engte van de Apennijnfche bergen, en

verviel, buyten alle verwagting, de ftad Aquileja , wcrwaards eenig

Voor-troepen, van het Leger voor-af gekomen zijnde^ de ftad i^^'-^.-]

ken, Maximus overrompelden, van den Troon ftieten, fijne Keyier^U'

kc kleederen uyttrokken , en gebonden by Theodofms bragten ,
op

^

bevel (na dat hy hem veele faken te gemoet gcvoert had) , en ^v^^rx

De dood der op het aanhouden en geroep van de krijgs-knegten ^ hy onthoof
^

van Maxi- ^\^x^^ Dit nu was het middel, waar door het Rijk weder in een g^'

den ftaat , Valentinianus in fijn gefag^ en Italien in vreede, herfteld ^^^^'^
'

III. Geduurendc het verblijf van Theodofïus te Milanen (/) wierd he

geboodfchapt , dat in de Oofterfche Geweften aan een Joodfche Sy«j
^

goge groote baldadigheyt en fchenniffe bedreeven was. Het fchijnt j
^a

cenige Chriftene Monikken, de gedagtenis vierende vandcMachabee.»

cn, volgens hunne gewoonte, Pfalmen en Lof-zangen fmgende, van een^^

geJoden, en andere van de navolgers des ouden Ketters Valent^^
*

geftoord en fmadclijk bejegend wierden j 't welk fommige Chrine

gaande maakte , om de kerk defer Ketteren ^ met een naaft-geleg^ne

nagoge der Joden in brand te fteeken. De Keyferlijke StadhoU^^^^|,
^

Order V
Ooften berigtte den Keyfer wat'er was voorgevallen , en

^^^Z-

The"Ss gelijk het gemeenlijk gaat, wierd ten quaadften overgebragt. ƒ ^^j,
dvcrfcker Jïus , hier over ten hoogften verbitterd, eaf aanftonds order? ^^^^
voorval. ^ ^ tegc»*

if) Vid. Amhr. Epifl. 2.p. V^.C^ 'jj.p.l 59. (g) Jd. Ofic. lib. l.c. zS.p. $0. O')

ihid,
f. 7^8. <crc, (i) Paulin.vit, Ambr.p. 5. Vid. Zonm: AnnaLTn». z f-

3^*
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d^* n^/?
Monikken foude pleyten , en de Synagojre

, op koften van
oen billchop dier plaatfe, weder opbouwen. Ambrofltis , te dier tijd Daar Am.
tot Aquileja

, van dit voorval berigt, fchreef daar over aan den Key>'°""'fis
,

Ier C^} , „hem verfoekende fijn gegeven bevel in te trekken , en hem ™ te^'
..daar over te hooren : want, feyde hy , ben ik niet waerdig van den«n.

'

i.Keyfer in mijn verfoek gehoord te worden, daar fal ook ^^en reden
„Zijn, waarom ik van den God des hemels in mijn gebed voor den Kev
„fer foude gehoord worden. Hy bood in dien briefden Keyfer aan dë„misdaad op fig te nemen, en , indien het den Keyfer goed vond 'de
„verdiende ftraffe te dragen. Het foude, feyde hy , konnen zijn

'

dat„den OofterfchenGevolmagtigde de faak erger gemaakt had, als fe in„der daad was: maar hoe het ook is, het foude. vervolgde hv een
„onverdragelijke ergernis en fmaadheyt voor het Chriftendom zijn, dat
„Joodfcheof Heydenfche tempels fouden gebouwd worden uyt het inko
„ men van de Kerk

,
en dat Chriftus erfdeel den Heydenen en Ongeloo"

„vigenwierd overgegeven. Infulken geval foude mén, feyde hy,mlt rest„boven den ingang van hunne Leer-plaats (Synagoge) mogen fetten,

te ; t""
' ^^^/°°^dien tijdte vergeefs, dog alshy kort daar na, E„pr=di,

t km gekomen zijnde, voor den Keyfer predikte (l, , recleneerde hyo-
ver het voordeel van een B.flchoppehjke beftraffingen vermaning, welkhy deed met een grooten yver en drift, en tot volkomen genoegen van
alle die hem hoorden: hy voerde in fijne predikatie onfen Heer ^dus totden Keyfer fprekende in : „ Ik heb u van een feer lagen ftaat tot het

"flZfj^A^^'X ^^^'^ uwesvyands,nevensalle„voor-
„raad en toeftel van hem inuwehanden overgegeven, enhemfelf in uw„magt gefteld. Ik heb uwen Soon op den Troon gezet, en ufondereeniee„moeyteen fwarigheyt doen fegepralen, en durft gy nu mime vvandfn„over my doen roemen en braveeren' De nrPrli^Si

""..""Jj"^ I'y^"<^en

Biirchop a%eklommen zijnde, i^M&^b.^^&Zenretmy ^efredtkt^ Neen ^^w^,^^ de BilFch^p, 'ik heb %TtlTZ^Zvoor u gepredikt Ik beken, gaf 'er de Keyfer tot befcheyd^ opTZ
tk met mtjne order aan den Biffcbof , om de Synagoge weder op ie opbou-
wen

,
voornam hem in 't verderfte brengen. Waar op hem de tegenwoor. D=.„n.g

dig zijnde Hovelingen feyden. Dat egter de Monikken behoorden ge-
Itraft te worden: ^o^Ambrofms dat merkende, antwoordde. Dat hy te-
genwoordig met den Keyfer te doen had. en op een ander tijdmethen
ipreken foude: immers hy bragt het fo ver, dat de order ingetrokken

l^rtLT^^ 1 "^l'-t.'f H'^ naderen, voor dat den Key-

on ^ R )!• ' P'l^''^,^'' ^" verfekerde . (hy deed het ook). Waar

pfe^n^l5
het Heyhge Sacrament en wat 'er tot de Godsdienfts-

P'^l'"g meer vereyfcht wierd , bediende en uytvoerde

de nrHJ""^! J'"''",,^" ''^S^' b'eef TW«/».r in het AVeften, ftel-

•vLTf r
"^"^

' dandaar, en bediende fig alom
r van legepraung over fijne nu bevogtene overwinning. Te dier tijdviel EenKrijgs:

er {m) te Iheffalonica een droevige faak voor, die, hoewel uyt een ge- °y"?'=
ringe oorfaak gefproten, hem geen kleyne onruft en moeyelijkheyt baar.¥Sa?„i.
ae. mtericus, Overfte over de Ruytery in lUyricum, had een Koet-
iier, die door een onnatuurlijke liefde en genegentheyt tot fijnes heeren

y^) ^tptfl.ic,. p. 108. ©-ï. (/) Pmlh. loc. cit. jimhrof. EpiJ}. 17. lib.z. Edit. Par-ifr

mX r>/°«'"-
7-

^; p- 743. Theod. l,b. 5. c. ,7, i8. p. 2,9. &<:. P(hI.
f-S- /ta/j»./it.i. c. iS.p.ijj. Nkeph.lib.ii.e./^o,^i. p.jij.c-,-.
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Bottelier gedreven, hem tot een fchendige onkuysheyt verfogt, cn daar

Hoedatby-^^^ bctigt zijndc , in de gevangkenis geworpen wierd. Het gebeurde
^"^"*

niet lang daar na^ dat 'er m de openbare Pikeer-baan, of Ren-pla^^

^

Wed-loop van Paerden was aangefteld , waar toe het volk ernftig ver-

fogt, dat defe Koetfier, die hier in byfonder bedreven was, uyt fij" S^*

vangkenis ontflagen en op vrye voeten gefteld mogt worden :
^^^^

wierd hen afgeflagen-, *twelk fuiken misnoegen gaf , dat het volk rot op-

roer uytborft , op het huys van Butericus aanviel, hem vermoordde >

Theodofius en anderen den kop infloegen en de ftraten op en neder fleepten.

een vf
ooren gekomen van Theodojitis ^ gaf defelve , door een onbefon-

ke wraak "cn haaftigheyt aangefet, laft, dat de Wet van weder-vergelding tegen

over. de Stad gebruykt , en het fweerd tegen hen getrokken foude worden.

Welk Am- Ambrojius in tegendeel ging aanftonds naar den keyfer, fprak fuiken voor*

brofiuste- nemen met allen yver tegen, en bewoog hem, om den oproer, die 'er ge*

gcng'"Ê-
niaakt was, te vergeven. Maar fo dra de Biflchop vertrokken was?

men de groote Amptenaren van het Hof (als zijnde ten hoogften ge^^^'

lig over het geweld en fmaad een Man van een openbare bediening)^"

DeHovc- die in grooten aanfien was
, aangedaan, en onder voorgeven dat ful^^^''^

gëfanderë
booshcyt ongettraft blijvende , het volk tot diergelijke woede in hettoe-

Jaï.^ komende merkelijk foude worden aangefet) by den Keyfer ernftig
^^J'

houden, dat hy fig behoorde tc wreeken 5 waar toe fy hem bewosjen

»

Se v7n
o^^^^ ^^'^'^ ^oe tekende en naar ThefTalonica fond. Om nu full^^

Theflaioni- tc kragtigcr uyt te voeren, wierd het volk tot de Schouwburg, onder voor-

^^kcKd.
van een openbaar fpel te komen fien, genoodigd , alwaar de fol<^^'

^'^'^
' ten onverwagt op hen aanvielen ^ fondcr onderfcheyd alle die hen

quamen j vermoordden , en van daar naar de ftad liepen , en alles met blöe<*

en wreedheyt vervulden. Vreemdelingen voeren niet beter als inboof'

lingen, fo dat het regt der volkeren en der natuur te gelijk met voeten

getrapt wierd. Seker koopman fag fijne twee fonen voor fijne oogen*

om hen te dooden, wegrukken, de vader volgde fe,bad met de groot-

fte bewogentheyt van fijn herte om hun leven ^ bood figfelven aan oiti

in hun plaats te fterven, en beloofde hen al fijn goed overtegcv^en.

aller-wreedften fouden door fuiken verfoek bewogen zijn : maar de foldatefl

feyden hem , dat het getal moeft vol zijn j dat fy fe beyde niet konden

los laten , maar nog wel een van beyde fouden willen vcrfchoonen , ^vaa^

toe fy hem verfogten de keur te nemen, wien hy wilde overo-even. Hi^^

nu was de natuur verlegen , en begon tegen haar felven te twiften.

goede Man had hen beyde even lief, kermde en weende ^ vattede ^^"^

dus en fo , maar konde tot geen befluyt komen , niet wetende van ^^^^^

hy liefft foude fcheyden. In dit overleg en defe gedagtcn bleef hy 5
tot

dat fy beyde voor fijne oogen wierden omgebragt. Met een woord,
öit

moorden duurde drie uuren lang, in welke tijd feven duyfent menfchen

fonder regtspleging of onderfoek, wie fchuldig of onfchuldig was., om
hals raakten.

V. Sulken onmenfchelijken moord wierd ten hoogften verfoeyd j^^''

alle vrome menfchen, maar meeft van den H. Ambrofms ^ die te

tijd, ter oorfaak van eenige Franfche BifTchoppen, onlangs in die

weften aangekomen ^ met verfcheyden BifTchoppen een kerkelijl^'^

gadering had aangefteld. Niemand was 'er ^ of hy was over de ^^ree
-

heyt en onmenfchelijkheyt van die daad ten hoogften aangedaan.

Waarover iegelijk veroordeelde Theodofius , om welk misnoegen te vertoonen 5

Arobrofius gegeven wierd aan den H. Ambrofms , die daar over (n) aanftonds
aan

(«) jimhrof, Epifi. 28. p. io(S.
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vnn ^?A^" waar in hy die misdaad op het fwaarfteemSigm

een/n '
^"

j j''^'"!"
r^"]*-*"

g^'^""^ vertoonde, hem met^;"&«='!
^enen vermanende, dat hy fig door een openbaar en opregt berouw met'"""-

luvkinT . ^'i
verfoenen foude, doordien fulks fonder eenige oog.luyking getoond moeft worden, eer hy hem tot het heylige Avondmaalof tot eenige gemeenfchap aan de heyhge kerkd.enften foude konnen toelaten Hy vertoonde hem dat hy foo niet fchreef, om dat hy van een forscn onbefcheyden mborft was, maar dat hem fuiksin een aefcr ofdrn^n,was vertoond

, alfo hy daar in fijne Majefteyt had in df kerk fie^komen
,
en hem van boven verboden was hem tot het H Avnn^,r,o!i

toe te laten; dat niets als een hertelijk berouw hem konde herftelTenwelk hy, indien hy fijne woorden geloofde, fonder uytftel foude mo/ten betoonen, en indien niet, dat hy het niet qualiik foude nemen in"d-en hy meer agt gaf op fijnen pligt ontrent God , als de eerbied, die hvaan den Keyfer fchuldig was TheoJofius defen brief gelefen hebbend" d.v-ov„

itfr v".
g^'»^^'! °";fteld en beroerd te worden "want hoewel hy ^-l"S fkhevrTT^^f hy ook door een natuurlijkege!'^-

Kuarid^nn ''bT''''
^''"'^ g^^" hy gedaan had tebeiegfn.

ï\errmaer 1 R'A^'''"'"'f ''^ ^y gewoon was, naarwn^^uc KerK, maer de Biflthop ging hem buyten de kerk-deur te eemoeten verbood hem binnen te tred?n. „Sire, feyde hv II U^,f
«lykniet naar behooren de fchnkkelijkheyt vandelaltft bLaanem3''^«-'„want hoewel de ftorm van uw furie is overeewievd pafl f f
„den uwe oosen noB niet won^n^

"vergewaeyd ^ egter heeftdere- hcmfuiks

w i'T
oopn nog niet geopend, om de grootheyt van dat auaad '"i""'»

„klaarhjk te befchouwen. De glans van de Kevferli.ke h^^tS,^ "«"i.
„verblind waarfchijnlijk uweoogin, dat gy uwer^Sdnfetïl^^^^^„en uw magt overheerlcht uw rfden. Mafr^gy" oud weid" ffn^^^^^^^^
"

mfn' f vl
floegd op de brosheyt en verdorventhèyt van de

„de glans van uwe purpere klecdinc. n n.wTi ff' t ^

^^^^

„van de fwakheden is lUaLtTat^daTd'^^^^^^^^^^^^^
„gy zi van het felve maakfel

, als de Onderfaten , die gyTeceerd dié„met alleen uwe Onderdanen, maar, in een goeden fin^'verSiindé.uwe Mede-dienftknegten zijn
: want daar if een Heer en Opperfe !

Iw" Tu^'^'
Schepper van alles. Met wat oogen„nu fult gy aanfchouwen den T.empel van den Heer over alle°*.r

„ wat voeten fult gy betreden fijn He^yligdom? Hoe dt gy in den^e

:ierhevllft" 1
'^"'^ ^/ "S'

^""^^ banden derven aannemen het al-„ erheyhgfte ligchaam onfes Heeren? Hoe fult ey firn dierbaar hloe^«brengen aan die lippen, die onlangs fuiken wreedJn vonnis rot hPt^n

«dlH'lan?"" ^7 '^-'^.hebben^^Jef S^^^^
fwaren ml^r ''"u"

'"«"^^ uwe eerde te ver-

ê4 herff^
'^^ """^ » van boven opge-

tofbevn^' ^''"''^'S °P- hard, maar heelfaam . en ftrekt

Vnrft r r ,,"g gcfondheytenheyl. Nietweynig wasdegroote

Dono^ r '^^T
^'^"^^^ ^" f^^P^ft^" bejegening ontfteld , enpoogde fijn misdaad door het voorbeeld vanWJ. dilniet alleen een

v^uoauager, maar ook een overfpeelder was , tuifchen beyden teverfchoo-

Vf n • ^j"' hekeering.
^

iJe Keyfer^ van fijn misdaad gevoelig overtuygd, keerde te rue''"^'''
[Ttt 2] naar'"
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endroef. naar fijn Hof, en betoonde, door alle bedenkelijke blijken vantranen en

^^y^' droefheyt, hoe groot fijn leedwefen over het bedrijf van fijn misdaad

was. Agt maanden lang bleef hy in dien fi:aat van een boeteling j
en

droeg in al dien tijd geen andere als rouw-kleederen. O ndertufichen' na-

derde de jaar-tijd van de geboorte van Chrijim , 'twelk de Keyfer, toen

Rufinus in fijn Paleys beflooten fittende, in tranen deed nytbarften. Rafi^^'^^

^

Xt^mt'T Toefiender over het Hof, een vrypofl:ig man, en dieby denKeyfervry

Ambrofius gemeenfaam was, dat merkende, vraagde hem naar de reden van lijp

rtejr^°^"
droefheyt , dien hy met een ongemeene ontfteltenis tot antwoord g^i •

„ Rufine , gy doet niet anders , als met my te jokken en te fpotten , gY

„ weet weynig van de fwarigheyt die ik gevoel , ik beween en beklaag

5, mijn droevige toeftand. Slaven en Bedelaars mogen vryelijk in het

„huys Gods ingaan ^ cn hunne gebeeden tot den hemel uytfliorten >
m??'^

3, de deuren van de kerk^ en gevolgelijk de poorten des hemels,

„voor my toegeflooten: want ik weet dat onfen Saligmaker met ronde

„woorden verklaard heeft 3 ^Faf gy op der aarden binden fult , fiy!^

:,^den hemel gebonden zyn. Is het daarom? feyd'er Rufinm op, il^^^^'

„met uw believen, naar den Bifixhop loopen^ en hem verfoeken^

„van het gevelde vonnis te ontflaan. Neen^ feyde de Keyfer, gy
„nooit bequaam wefen om %_Ambrofius te overreeden. Ik weetdatfij'^

,5 gegeven vonnis op goede redenen fi:eund , cn dat hy , om het ontf^g

- „voor de Keyferlijke waerdigheyt, de geboden Gods niet ter fijdenft^^'

„len fal. Rufinus egter bleef 'er by, dat hy den Bifithop daar toe

„ hoopte te beweegen. De Keyfer dan gaf hem verlof om voor-uyt tö

Ambrofius gaan^ en volgde hem, op de verfekering van Rufinus, kort by.

ïcm^daar brofius , fiende Rufinus tot hem komen , bejegende hem vry onfa^g^'

over aan. Rufine ,
feyde hy , gy hebt een eerloofe onbejchaamdheyt aangenoom^^'

„ Gy zijt een van de aanraders dier moord ^ en nü fet gy alle fcbaam^

„te ter fijden; gy bloofd nog fchrikt niet over fuiken aanval ^ alsgy^P

„ het beeld Gods gedaan hebt. De man begon daar op in het ge^J/
te komen , en feyde hem met eenen , dat de Keyfer daar ook aanfto^"^

foude wefen. „Is dat waar? feyde t_Ambrofius, fo feg ik u, Rnfiti^^*

„ rond uyt , dat ik hem verbieden fal , binnen het voor-pleyn van

„kerk te treeden j en indien het hem goed dunkt, fijn magt en ge^^^r

,, te oefFenen , hier ben ik ^ gereed om fuiken dood , als hem fal beli^'

„ven, af te wagten. Het was nu geen tijd, om te ftaan harrewarren-

Rufinus dan, het voornemen van den Biffchop wel vcrflraande

,

aanftonds iemand naar den Keyfer, om hem 'tgeen'er voorgevallen^^
te berigten , en te waarfchouwcn , dat hy wel mogte t'huys blijven.

boode aanftonds afgaande , ontmoette den Keyfer , fo als hy over d«

groote markt quam. De Keyfer, daarvan verftendigd, gaf 'er maar
dit

antwoord op: Ik fal'er egter heenen gaan, en de fchande , die ik f^^^

regt verdiend heb, ondergaan. By de kerk komende, boog hy li»'

cn trad naar den BifTchop, die'er in de open lugt digtbyfat, hem hip'

^cVdeT^'
worden aangenomen. Waar o^JfnbfOp^

Keyfer? hcm met ronde woorden aanfeyde j „ Dat hy^ derwaards komende, kr^.?

„en geweld aan de kerk deed 3 dat hy tegens God ftreed^ en ^^^^^^^

„Wetten met voeten trapte. De Keyfer antwoordde daar op n^^^^^^gj.]

te bedaardheyt} „Ik wil, 't geen by de Kerke is vaftgefteld,

„breeken j nog tegens de beraamde order binnen de Heylige a
jj ren treeden ; maar dat alleen bid ik van u ^ Dat gy my dog ontiia

^
„van het gevelde vonnis van uytfluyting uyt de Gemeynte, en in

„volging van het medelijden, en teerhertigheyt van onfer aller Heer^
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«fteett opengefteld, met wild af-lnijden. Wat voor teekenen van he«50UW feyde hebt gy iver fuiken vry^fo^ "^^^^^^^«Met hoedanige genees-middelen hebt gy uwe wonden geneefen
"
HetantwoordedeKeyfer uwpligtmy1,etgenees-m,ddeK^^^^

»yen, de inmengfelen van dien aan te wiifen, en denlevfterV.^'k
^'

„ken fo als het nodig is; maar 't ,s mijn pUgc my te 0^?^ ^"y'

„uw beveelen in te volgen. Nadien gy\ Lle Tar de
P'" ' 5°

„ftrengen tot woede en wreedheyc loVXen en ntr ^^Y"
m^nJ^,r 1 1 n.- 1 ,

gt-iaicu
, en niet naar rpHpn oenopwel-

„|eg geveld worden! fullen kragt l/eb£ ^ïfc^l?Lytf^rS^^^^^^^

"n.Tf Wil °f^«''^"«evan goederen niet dan cFerdrdaJe^
"'""^^^

lijk Sn^^tte^^^ Set vonmsbl>jktqua-

«t.gd en goedgekeurd; fuiken uvtftel fal alle f,klnt, ^""^^"l-
„doen uytvallen. Theodo/ïus namVdatlo J .en

^^''^ tw.jfelbeter

als een feer noodigen en trefFelijken rld ^ keurde het.

gaande een Wet(>) op te Mlen dl h
^ a ^"S^^flfo™ dien aan-

om vergilFenis'bad. De tijd v^n hefoffer nni u
'

dc, ging hy tot de Avondiaairtafe^hX' eee^vefLÖ" ^

d r"rbWn'ftLf t^^^ V^^g'^^
Wat hemVwoo|

bleef om h?r H 4 7 ^^^^'^ ^em antwoorde, Dathydaa?

gt'órdTe ndeX'de^n^'eXfD^^^^^ ^'""^''^P
'r^-l"^^^nen het af-fchutfel enkelijrvoor d" K rM,r''"r'

P'^^^
^
4°"

hy daarom foude te rug gian, en bvSet/ M°"'"
7'

'

hoewel het Purper iem^an^d K yfer m^aïte e4 '
m r"/''."

'

Pnefter. De if^vC.,. ^; u /r ' ^^^'^ maakte hem dat eeen

«"oed op,X^ i ietl^^ dL R jr'K"^ ""l ^" bedaardVocKevr»
die plaats « Tj, ^ ^" BilTchop weder aanfeggen, 'Dal hytoto^i.,:

turnen vot 7 '^"S^'f,"'"" Conftmuinofelen bad, doihcm onder-

hcfgemoTdf kT'-^'*;?^^ ^''^r^^"
^'^ "^'^^k in

zijnde alriid K ^'u' ,
Conftantinopelcn gekomen

de red'en v',n ^"^""r^''
^^Neeiarius, als hy hem

e^„T,-ï , ,
" af-vraagde, met een fugt antwoordde: T)at /»R™.mj-^«delyk het onderfcheydtuffchen eenVorft el een BiJTchoP .deerd ?,X^oC,..

[ T 1 1 3 ]
*

.
daar over.

' 5- C,d. J4in. lib.c,.H,.^y.U^. ,0. I» Jrt
'"<":<""mmGm,^m&-Cmf„l.malifcf,tafam.

(/>) P/ii 1,9.1 j.
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in fijn tneefle bekommernis een Leeraar der waarheyt gevonden hadj en

dat het Ambrofius alleen isüas , dien hy bevonden had den naam 'van een

Bijjchop met regt te verdienen. Dus nam de faak ruflchen Ambrojius

en Iheodofius een eynde. Of en hoe verre nu Ambrofius hier in de irreng

te hard trok, fal ik niet onderfoeken, gemerkt ik hier niet fpreek als een

Godsgeleerde , maar als een Gefchigt-fchrijver.

EenSynodc VIL Wy maakten by het eerfte veroordcelen van g^^'^^

tcMiianen.
y^jj^ Synodale Vergadering. Ik fal tot nader berigt feggen ^ datde-

felve t'famen-geroepen was by volgende gelegentheyt. Jovinianus ?

jovinianus bedekt leerling van Helvidius , had eenige jaren fijne quade oognierKe

fthrevem ^nder het dek-kleed van godfaligheyt verbergende, in het kloofter v^^

Ambrofius te Milanen gewoond, maar leyde ten laatften fijn Monikken

gewaad af, kleedde fig koftelijk , en volgde de fnof en fwier , de der-

Sï)n gevoe- telheden en vermakelijkheden van een werelds leven in. Hy wierp

tot een hoofd van een nieuwe fefte op, en hield de volgende leenn-

gen flaande : ^at het huwelijk , cxteris paribus , van de Jélve verd^^J^'

fie en volmaaktheyt , als den maagdelijkenfiaat was; dat die door

Doop weder-gebooren zyn , door den ^Duyvel niet konden ondermijnd ,
^/

tot den val gebragt worden ; dat het onthouden van feekere fioort "^^^

Jp^s niet beter was als het vry gebruyk derfelve , mits datfe met d^f^'^'

fegging gebruykt worde^ en dat alle, die volgens de verpligting van h0'*^^^

4)oop fogten te leven , een gelijke belooning in den hemel hebben fioud^^-

Mijns oordeels, had hy niet erger geleeraard als dat, men had fo gto^'

ten ophef tegen hem niet behoeven te maken. Maar het fchijnt (S^'

lijk gemeenlijk dwaal-geeflen tot erger en erger voortgaan } dat hy

derhand gedreven heeft , Dat de Moeder onfes Heeren na de geboOfl^

van Chriftus ^^^'^2 maagd meer was , en andere kinderengehad heeft s

't geen nog erger is , T>at Chriflus geen waaragtig vleefch aangenom^^^

heeft. Milanen moetende verlatende, week hy naar Romen , alwaar hy

fijne gevoelens met goeden fpoed voortfette , en tot verdediging derfel'

veroor- vcn , verfcheyden Boeken fchreef. De Paus ^/>/Vi//j dat merkende ,
vet-

Romcn^
gaderde de Kerken-raad van die flad, waar in hy en die van fijnen aan-

omcn,
jj^^^ veroordeeld wierden j 't welk hy de Kerk van Milanen meteeneH

en te Miia- brief , door drie Ouderlingen overgefonden , bekend maakte >
^^J^''

°'^"* op aldaar, by het overkomen van eenige BifTchoppen uyt Vrankrijj^J

een Synode van de naaflgelegene BifTchoppen befchreven, en de bri^^

van Stricius geleefen wierd> hier op volgde aanftonds de Synodale uy^"

fpraak , by welke hy en al fijnen aanhang met hunne gevoelens wief^?

veroordeeld. Ook fchreef die Synode een brief , tot antwoord, aan»^^'

ricius (r) , waar in fy fijn Herderlijke forg en bekommernis ^ en fijn
neet'

ftig waken over de kudde, tegen de ondernemingen der AVolven, p^^^'

Deflelfs fen , en vervolgens Joviniamis gevoelens wederleyden. Hoe het nader-

uyt-eynde. j^^^^j met J^w/^M//?// afliep , hoe dapper de \i. HieronymusX-'.^vci}^^^^^

ging, en hoe de Keyfer Honorius(^s) hem deed vatten, en met riemen»

aan welker eynden loode bolletjens waren , geefifelen liet , hem naar B^as»

een Eyland , behoorende onder Dalmatien , bande , en tegen fijne leerh/^'

gen en navolgers fware boeten flclde, flaat my hier , als buyten m^J

perk zijnde, niet nader te onderfoeken.

VIII. Twee jaren daar na, te weeten, in het jaar CCCXC-^*'
Theodofius weder naar de Geweften van het Ooften gekeerd waS >

^
,

Valenttnianus naar Vrankrijk, om fig tot een optogt tegen de
^^^^^

{q) Ext. Concil. Tom. 2 . col. i O 2 5 . (r) Ibid. col. 1024. (*) Fid. lib. 1 6. ad. Thfod-tif'
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ren, die gereed ftonden om in die Geweftcn van het Rijk een inval te
aoen, te oereyden^ Jrbogaftes(t), Oppcr-lioofd van de Benden aldaar, Arbopfl«;
van geboorte een Frank, een groots en rijk man. had doorgiften, ga-Tocdrven en andere konften van gemoed-w.nning, % by de foldaten Ónie-Smeen bemmd gemaakt, en matigde fig by alle gelegenrheden te veel aan,ftlf in fijnen omgang met den Kcyfer. Vorften ^yu Jeer gevoelh ontrenthunne vryheden, en de Koningklyke agtbaarhcden hmnicr Kroon vJuntmanm hió. geen behagen in liilken magtigen Amptenaar, en mJr'

delijk fchnftelijke order gaf lijn bediening af te leggen. Maar JIaI
fes antwoordde hem onbefchaamdelijk, bat hy hl^ dat gefogfbIS S^?^
met gegeven had , en hetfelve hem ook niet af-neemen konde • fchenrrt^

'

met eenendatpapierinftukken, wierp hetopdegrond, engingheenen S'g-
weynige dagen daar na, op een Saturdag, daags voor PinxKrfn

, zTn: oc^Ude den vijftienden Mey, vond men den Keyfer geworgd in fijn PalevsHy had. te Vienne in Vrankrijk zijnde, een groote begeerte getoond h7'"

dfen ::ndeVn'H JV^r '
"^^T^'

worien(.f Tto^»'
b^eerde dt ^' ontboden, wiens overkomft % foernftig»
wel bel'ven

j'^^^ ""^heen. De B.ffchop had fig opweg begeven en was reeds aan defe fijde van de Alpcs <^ekomen als hvde droevige tijding kreeg van des Ke/fers dood, "overZ v'erSmet een droevig hert naar huys keerde. TheodoLs defe rv^nJr 7
hebbende, fchreef aan ^.^V^^^ om hem I^^t^^tSZ^
die hem i„ fijn antwoords-bnefr^) berigtte, wat'er tot beforJnt vandefelve voor handen was. Het ligchaamwierd dienvolgende naar mTs- ^ -
lanen gebragt, en aldaar in een koftelijk graf bv-gefet Bv fiin heor. vS.
venis deed Ambrofms een Lijk-predikatiePrl l£r in h,/ ,

begra.v™,..

ïr^ di^;rbe':s^^^
ft
ig

begeerd en naar verbngd had, ht^reet^^g^fukÖ,S^d"andere wereld met foude doen mifl-en, cemerkt de^«wH 1 J

wlltf
broeder Grat^nus in, hem in het land der gelukLigenver-

rvnd.rr
vergelijking tuffchen hen beyden

, enpafteyndehjk op hen de woorden van over ^^/// en jonathan cJ^^

vlTZZ T ^''^"^^ ^^^^ ^^'^^^
'

^^'hun dooi (foveel de manier van hun dood aangaat) niet gefcheyden.

(O Zofim. Htjl. lik ^.p, 774. Ep^ph. Ub. de pond. Cr menCur p <40 (v) Arnhmfde obit. ralent. p. 6. (x) Jmbr. Ept(l L ü iT, [' 7r L ] / .
ƒ*

Sesde Afdeeling.

Van AmbroJIus bedrijf federt Valentinianus dood tot fijn eygen dood toe.

INHOUD.
^'^fl'l'^^^atigd fig de Ryks-regeering aan. Hy was van geen hooQe

tönT^ j J^^^^"^ ^^^^^ orond'leerftukken der Relme Hv
flus

^^'^ï-^^y^enen vee/gtwft. ^Hy trekt naar Milanen. Ambro-
'^^^ thans met daar, dogfchrijft aan hem, Eugenius nederlaag.
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en dood. Ambrofius voorfpraak voor de gevangenen, De Goede Key-

fer Thcodofius fterft te Milanen. Hy word nytgeheeld, en verde-

digt tegen de lafteringen van Zofimus. Ambrofius ftaat de voorreg-

ten van de Kerk man-moedig voor. T>e verbreekers derfelven isjor-

den van God geflraft. Ambrofius word van de Koninginne der Mar-

comannen ontboden , om haar in het Chriften-Geloof te onder'wyfa^ •

dog wordfiek. Befchrjjving van Jijne laatfte tmren. Sjjn dood en be-

gravenis. Uytbeelding van hem. De voorbeeldige godvrngti^'^^^^

in Jijne eenjaamheyt. Sijngedrag ten tijde van fijnen BiJfchoJ^l^kenft^^^j

Sïfn onvermoeydenyver, ncerftigheyt, kloekmoedigheyt enonbefchroornd-

heyt. Sijne meewaarigheyt met de boetvaardigen , bekommernis voor

de Kerk-» en behandeling van Burgerlijke verjchillen. Sijne mildd^'

digheyt en herbergzaamheyt. Hy at des Saturdags middags , V "f^lk

elders niet gejchiedde. Sijne geleerdheyt , en vaerdig toenemen in de

kennis der Goddelijke wetenjchappen. Sijne Jpreek-enjchryf-wjs. Sij-

ne Jchriften behelfen Verhandelingen , Predikatiën , Brieven en t^Y^'

leggingen. Hy bediende Jig vry veel van de GnckicheFaders '^^^'^

in hem niet qualïjk genoomen wierd. Hieronymus was hem niet fe^^

genegen. Sjn naam en agting was bekend in alle btiyten Geweften. Som-

mige quamen uyt Perfienjö/« met hem te mogen verkeeren. Eennaat^'

ml van Jijne Schriften,

Eugenius I. «BT yAlenthiianm dus zijnde aan kant geraakt, nam fig

het Keyl^ V regeering van het Rijk aan {a) i een man van geringe af-ko^"*^'

/errijk aan. ^ cn flcgte ftijl van leven , want hy was niet meer cl^^^

Hyword fchool-meeftcr , en diefigopdewelfprekendheyts-kundeverftondj eg^^'-

van fi'n'" had hy veel bcquaamheyt en een fneedig verftand. Hy had, dooreenen

flegtete, Richomer zijnde aangepreefen , figfelvcn fodanig in de gunft van Arbo-

gaffes weeten in te booren", dat defelve hem tot fijn geheymilen vriend

cn raadsman aannam, en eyndeHjk, benard en niet weetende wat na het

vermoorden van Valentinianus te doen , hem tot de Keyferlijke regel-

en Religie, ring bevorderde. In dc faken van het Geloof en de Religie was hy vry

los en onbeftendig. Thiloftorgiits (hi) feyd , dat hy een volflagen HeV-

den wasj en die'er fagtft van fpreken^ feggenfr}, dat hy gcveynsdel#

ïln m?ken
^^^ij^^riis van het Chriften-Geloof deed. Uyt dien hoofde vatteden d^

gSoS^ Heydenen hoop vanonder fijne vleugelen veylig te fchuylen, enfehs

hoop van van hem verdedigd te worden j die hem dan ook het hoofd met hun"^

vleyende wigchelaryen en waarfeggingen fodanig opbliefen , dat hy f"^^

Hytoond met hen begon te houden > en , om te betoonen, dat fijne gen^n^"
'

gfnfeenge- ^eyt hem emft was / hen toeftond (welk fy tot nog toe nooit haddei^

negen. kennen verwerven } dat den Altaar van de Overwinning (^e^
herftela.»

en de plegtigheden uyt de gemeene Lands-beurs betaald foudenNVO^'d^'^*

Ondcrtuffchen toog hy op naar Italien, en nam fijn weg regt op ^^^^
nen aan, dog voor fijn aankomfl was Amhrojius naar Bononien vertro

-

ken 5 wervvaards hy , om het vervoeren van het ligchaam des ^^^^J^ ^^^j.

t^gricola by te woonen , verfogt was. Van daar was hy gereyfd n^^^

Faventien, alwaar hy, na eenige dagen verblijfs, verfogt wierd -^^

Florencen over te komen. Daar zijnde, fchreef hy aan
^^^^^^re-

üVc?aan^'cen brief, waar in hy fijn vertrek van Milanen, voor dat hy ^^^^^^^^
hem. komen was, verfchoonde, en te gelijk hem ernftig en oi^^^^^

Qyer

{a) Zoftm. ubi fupra. (h) Lib.i.c.z.p.^^?- (c) Soz.omJib 7.c.ii.p.7}9' f^^
fin. lib. i

. 3 3 . 2 55?. {e) Paulin, ibid. p, 6. (f) Ambrof.Ub. i . Eptfl- 1 5'
^

Farif i6i^.



VLAfdeel. D E N H. A M B R O S I U S. 521'

folt^^F"'^/''"
Heydenen betoond, beftraftc; te meer , om dat

tZh-n i i
^°°'-g^^"de Keyfers nooit wel gelukt was , die daarom

behnln
P

a°"'*
uyt hadden verworpen, en dathyfelfeen grootDehulp gewceft was om fig daar tegen te ftellen. A^rW wydef ter-Wjl hy te Florencen was, een kerk, begravende aldaar onder denAltaar fommige gebeentens van Martelaren, die hy van Bononien hadmede gebragt. Hy bleef voorts aldaar, tot dat Eugeuius, om T/jeoJojms, die hem met een Leger te gemoet quam, tegen te gaan, van Mi.lanen vertrokken was. So verwaten was Eugemus en de fijne en fo feka ftelden fy hunne overwinning, dat t^rbogajtes , en deHe'vdenfchë

tlavianus, thans Stadsvoogd van Romen , by hunnen uyttoet uvt Milanen, de kerk aldaar tot een ftal, en de Kerken-dienaars ïot foldaten
dreygdcn te fuUen maken. Maar de al-wijfe God verydelde hun boos
voornemen: want Theodofius overviel de felve, eer fy daar op verdaetHatwaren, verlloeg. na een bloedig gevegt, hun geheele Leger r?), en"nE^I?-
fond eemgen af, ora Eugemus, die figt om denuytQag vandatievegt^Z''

'a^T^'"^"' g'^fet, gevangen te nemen. Eilenius, '
°'

t^ -^li'^'d^^" verbaafdheyt den berg opldauterl «fgc.

S' vrJcl h "''rl/f
hem de overwinning quame„boodfchap-™S»?

wXart^tM"^ ^/ S'^'^J'^ hy belaft had ,^7V...^,/„, gebonden

van de ftoel daar hy oj. fat, bUn hrn^enVoerrntn "w" Tal"den Keyfer. die hem fijne onregtmatige Rijks-aannecming voorlecta-
gen, en van 'tquaad, daar m fteekende, overtuvgd hebbende laftgaf om hem aanftonds te onthoofden. Bet; lot wallr niet befcLrenhöot:
voor fijnen waarden vriend en bevorderaar ^rèogajles (h) , dieuytvree-

tanZf'" ^^g^-"jl^<^Vy'K'^/""Sefpoord, dog meeft door het knagen „^„^„^
en twieSZ h"'

°^«fijn«bedrevene boosheden? gejaagd, de vlugtnam,bS"en twee dagen daar na, geen hoop van vergeving ofontkoming hebben «s'^""

om ten beften te fpreeken voor die % in die laatfte opftand gemengd ,
^i'%in

en byfonaer die in de kerk hun vry-plaats gelbgt hadden : dog om fe- ^"
kerder te gaan. reyfde felf naar Aqmleja, alwaafhem, al 4 geef hy ver- faS'
logt, wierd toegcftaan , felf viel de Keyfer voor hem op fijne knien,
en erkende openhertig , dat hy door fijne gebeeden en voor-fpraken toten by ^od de overwinning verkreegen had. trok daar op we-
aer naar Milanen, werwaards ook de Keyfer op den naaftvolgenden dag
iijn rcys nam.. Hier zijnde, qiiamen ook van Conftantinopelen aldaar
aes Keyiers twee fonen Jrcadms en Honorius , (of ten minften een van
oeyaen) die hy in de kerk opentlijk verwellekomde , en de opfigt en
gebeeden van den H. Ambrofius aanbeval. De Keyfer verbleef eenigen
tijd aldaar, en wierd 's jaars daar aan , in het midden van dealgemeene .

vreugde-en zege-ftatien , fiek. Geduurende fijn fiekte ontbood hy meer- TheodoHu,
maals, en fprak veel met Ambrqfius, aan wien hy toonde meer over den word fiekte

^elftand van de Kerk bekommerd te zijn, dan fig met de faken van het
^yk te moeijen. Niet-te-min ftelde hy order ontrent verfchevden faken

[Vvv] ' Hy
'
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Hyontfloeg het volk van het betalen der onbetaalde laften > liet een a6Vc

opftellenj waar by hy fijne vyanden alles quijt fchold , en van alle ftraf-

baarheyt vryfprak , en verdeelde , tot een algemeene geruftheyt , het Rijk

tiiflchen fijne twee fonen Arcadius en Honorïus , die hy te gelijk onder

Sterft, het opfigt en 't beftier ftelde van Stïlïco, een groot Hoveling. Dusftierf

hy op den feventienden January, in het jaar CCCXCV ^ tot p^'^'oo^^

fchade en verlies van het geheele koomfche Rijk ^ en byfonder van de

algemeene Regtfinnige Kerk , welke hy altijd een trouw Voedfter-heer

en word gcweeft was. Sijn ligchaam wierd een geruymen tijd daar na vervoerd
begraven, „^ar Conftantinopelen , maar fijn Lijk-ftatie en uytvaart wierd gehou-

den te Milanen, op den veertigften dag na fijn dood, by welke o^'^-

brojius een lange Lijk-reden^ tot roem van den overledenen , voerde (/^)-

Hy word En fckerlijkjhy was een uytfteekend Vorft , die vroom en godvrugtigj
bcfchrcvcn. beleefd en goed-dadig, nederig en fpraakfaam , medelijdend en mede-

deelfaam was. Hy was wijs^ regtveerdig, dapper j en (als een zeg^*^

van den hemel over alle fijne deugden) in al 't geen hy ondernam ge-

lukkig en voorfpoedig. Ik weet wel dat ZoJimus(^l) , een Heydenich

Schrijver^ (die van geen Chriften Keyfer ooit wel fpreekt) hem be-

fchuldigd van dertelheyt en onkuysheyt , van allerley weelde en lafher-

tigheyt , en daar in de inkomften van het Rijk gefpild te hebben.
Aurelius ViBor (m) (en nevens hem verfcheydene Heydenfche Schrij-

vers [»]) geeft'ereen beter en loffelijker befchrijving van^ want hy ver-

gelijkt hem^ ten opfigt van fijn lijfs-ftand, zeden, en beleyd van lU"^

dadpn, by Trajanus, een der befte Vorften die ooit in dên ra"g

Heydenfche Keyferen gcweeft is
i en feyd van hem , Dat hy van een goe^i"

aardigen inborft was , en van anderen niet feyde te verfchillen als door

fijn Keyferlijken tabbard j dat hy beleefd en vriendelijk tegen alle,

byfonderlijk tegen goede menfchen was dat hy de geringfte felfliefhad^

en fig over menfchen van verftand en j^eleerdheyt, fo lang fy binnen dc

palen van betamelijkheyt en deugd bleeven , verwonderde j dat hy o"'

gemeen mildadig was , en van de Burgers , met welke hy, eer hy Key-

fer was, verkeerd had, veel hield, en defelve , byfonder wier getron-

wigheyt hy in bekommerlijke voorvallen beproefd had, met gefchenkeni

verhoogingen en ampten begiftigde
j ja , figd hy 'verder ,

'hy was

die dingen, die Trajanus perfoon en regeering misftonden, niet vait-

Hy was een geflagen vyand van dronkenfchap en eerfuc^tj vond lieV^

oorlogen , dan dat hy defelve verwekte 5 maakte een Wet dat niemand

by fijne gaft-en andere vreugde-malen eenige dertele en vuyle knegt^

meyden foude mogen inhalen. Hy was fo grooten voorftander van 1^-

digheyt en kuysheyt , dat hy de huwelijken tufichen naafte Neven cn

Migtenfelfs verbood. Hy was tamelijk geleerd , fchrander, voorfig^^g'

en begeerig om de daden der groote Mannen, in alle eeuwen, tewetenj

verfoeijende al 't geen daar in naar eerfugt, wreedheyt en geweldadig-

heyt fmaakte. Hy konde ligtelijk toornig worden , maar bedaarde

der fchielijk. Hy wierd, 't geen egter felden gebeurd , door fijne he^^J^'

dering tot het Keyferrijk beter als hy te voren was, 't welk nooit kl^^^'

der bleek, dan wanneer hy fijne vyanden overwonnen had, vvanthY

jegende defelve met alle bedenkelijke bcleefdheyt , en vergoede felf
^^^^^

tijds uyt fijn eygen beurs het verlies en fchade, die fijne onderfat^n^^^
de wreedheyt en roof-fugt van indringers in de regeering gelecden

(O Ext.Tom.^.p^^y,
(l) Zofim.lib.^.p. 76^.77^^. (m) Epitom.c. 7^,7^,7'^'^)^^l'Crc („) Vid. Themifl. Orat. <^.de humm.Imper.Tljeod.p. i 2 <.Crc. Symmach.lii^'^'

Bpiji
•
11-^9^.0- in Epift.pajjim,

^
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^en. In fijn byfonderen omgang was hy aan alle fijne magen en nabeftaan-
aen ongemeen vriendelijk; in fijne maaltijden net, dog niet koftelijk ; in
"jnfpreeken, naar de perfoonen en faken waren , feer vermakelijk, doc^
glooit te buyten gaande de palen van ftatigheyt ; in fijne iiytfpanningert
ingetogen, en in lijn eeten en drinken matig. Haaft kan menfien, hoe
grooten verfchil tuflchen dat en het fcggen van Zofimus is. Mijnen Schrij-
ver egtcr, is buyten twijfel vry geloofwaardiger^ en was , als hebben-
de ten tijde van den Keyfer Theodo/ius geleefd , bequamer om de waar-
heyt daar van te weeten als Zofimus.

^
III. Honorius, dien het Weïler gedeelte des Rijks ten deel viel, fogt Geweidaaa

by het aanvaerden van fijne regeering het volk te Milanen te believenf<?)
^'"'^

met het aanftellen van fpeelen en het vegten met de wilde heeften : by^""^""*
welke gelegentheyt (alfo'er dan veel baldadigheyt gepleegd wierd ) ee-
nige foldaten, van den Stadhouder Eufebïus aangelet, en met toelating
van i'/i/i^-ö den Stadsvoogd, naar de kerk liepen, om iekeïenCrefconiuX
^n misdadige, die tot fijn veyligheyt derwaards gevlooden was^ daar
üyt te hgten. De Bifl-chop, en de Kerkelijke perfoonen die'er tegen-
woordig waren, poogden de voorregten van de Kerk te verdedieen , en
den man uyt hunne handen te redden : maar de foldaten , van Ariaan-
icne bevelhebbers aangevoerd, waren hen te magtig , vielen in de kerk,
namen dien man met geweld weg, en bragten hem als in zegepraal naar
net bchouwburg. Ambrojius onderwijlen wierp fig neder voor den Al-
taar, en beklaagde met weenende oogen het geweld, dat de Kerke Gods
wierd aangedaan. Maar merk hoe wonderlijk God hier ontrent werk-
te. Defe Crefcomus was fo dra niet in het Schouwburg gebragt , en de word mer^
Luypaarden tegen hem los gelaten, of defelve liepen ten eerften naar de lelijk van

^

plaats, daar die, welke de voorregten der Kerk verbrooken hadden,
ft

"^se-

gefeten waren , fprongen hen op het lijf, en verfcheurden defelve jam-
*

merhjk. Stütco dat fiende, voelde aanftonds het knagen van fijn ge-Heteevoleweeten over t geen door de krijgsknegten gedaan was , voldeed den Bif- dcflek
Ichop met een langduurige boet-doening , en gaf den man, dien fymet
geweld uyt de kerk gehaald hadden, weder in fijne handen, die, aan
groote buytenfpoorigheden fchuldig ftaande, gebannen , dog niet lang
daar na vry gefteld wierd. Ook was'er een knegt van St'dico (/) , die Seker
befeeten geweeft, en onlangs geneefen zijnde, in Amhrofms kerk fijn knegt

ichuyl-plaats gefogt had; defe wierd befchuldigd van valfche brieven
^^i'j.j;'^

gefchreven te hebben: dog fijn Meefter weygerde hem van daar te ha- aan den si
ien en te ftraffen : maar de Biflchop deed hem voor fig brengen , on- °^"sc-

dervraagde hem > en hem fchuldig bevonden hebbende \ feyde hy hem
aan

, TJat hy noodfakelijk aan den Satan moeft '•juordeu overgegeven tot
'Verderf van fijn vlee/ch, op dat hy in het toekomende Julks niet meer
joude onderneemen. Terwijl die woorden nog in fijnen mond waren, viel
een boofe geeft op hem aan, en begon hem te pijnigen en te vcrfcheu-
ren, 't welk in alle, die hetfelve fagen, geen kleyne fchrik en verbaafd-
heyt baarde. Het gerugt van defe en alle andere daden van Ambrojius Ambrofius

Verfpreydden fig wijd en fijds, en quam onder anderen ter ooren van /^r/- *^°'^'J

tigilla, Koninginne van de Marcomannen, die hem een verecring toe-
g-JJ

*ond , en door een brief verfogt , haar in het Chriften Geloof te wil- Marcoman-

len onderwijfen : waar op hy een brief 5 op de wijs van een Cate- 51^"/^^'°^'^

^hismus
, haar tot antwoord liet toekomen , en met eenen vermaande

, dcrwi^fen.

yat haar Gemaal dog vreedeenvriendfchapmethetRoomfcheRijkhou-
<ien foude. So deed fy, en daar op beflooten fy henfclven onder de be-

[ V vv 2 ] fcherming

\
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fcherming van den Keyfer te begeven. Tot dien eyndè quamen fy over

naar Milanen, maar het was te laat om met den H. Man te fpreeken:

Hyword IV. Want die begon 5 door forgen en moeijelijkheden afgemat, tebe-

fiek. fwijken. Weynige dagen voor fijn riekte(^) voorfeyde hy fijn eygen

watby dood, dog dat hy tot Paafchen toe foude leven. Even eer hy hetbed-

fieSi'on-
^^^^^ was hy nog befig met fijne gewoone ftudiën , en byfonder met

der handen het Verklaren van den drie-en-veertigften Pfalm. Het gebeurde nu op

fekeren tijd, dat Taulinus, Ambrofius Schrijver^ de woorden uyt

felfs mond ontfing, en tuflchen beyden opfiende, een vimr-kloot, op

de wijfe van een fchild , boven deiïelfs hoofd, en naar deflelfs mond at-

fakkende
, gewaar wierd j waar op Ambrojiiis aangefigt hem voor-qii^^

fo wit als fneeuw, dog ftraks daar na fijn eygen koleur weder kreeg.

Ongemeene fchrik baarde dat gefigt in 'Paulhim , fo dat hemdepenuyt
de hand viel, en hy niet een letter fchrijven konde, voor dat hy weder

by figfelven quam. Het was ook de laatfte reys, dat de goede Biffchop

iets fchreef, of, om te fchrijven, voor^feydej immers hy voltrok iij^^^

Uytlegging over dien Pfalm niet, die dienvolgende nog heden niet^.'^'

Hy word ders als maar ten deelc verhandeld gevonden word. De Graaf S0^^
verfogt wierd over de boodfchap van deffelfs fiekte ongemeen ontfleld, en f^y*

Sveiï^tT' de rond uyt , T>at met het J}erven van dien grooten Man , het verderf

bidden. Italten boven het hoofd hing-, wcshalven hy alle Adelijke-en Magift*"^^^^'

perfoonen van die flad, welke hy aan de genegentheytvandenBif^^^^'^P
wift gelegen te zijn ^ ten deele dreygde, en ten deele vermaande naar

i^mbrojim te gaan, en hem te bewcegen^ dat hy dog God omiiji^^Y'

gen leven bidden wilde. In gevolge van dien quamen fy alle tyii^^^^'

Jïm aanfpreeken^ baden met weenende oogcn, D.ït hy dog voorfij^^^X'

gen leven by God wilde aanhouden , en vertoonden hem het onbegrij'

pelijke verlies , dat de Kerke Gods door de dood van fuiken uytfteken-

den Biffchop ftond te lijden: waar op hy niet anders antwoordde als>

lar
^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^JV fihamen foude langer te

antwoord- leven , en ik fihroome niet te fterven, gemerkt ik fiilken goeden Meefle^

de. hebir). Op dien dag als hy'flierf, (het was den vierden y^ri/desjaars

Hyfterft, CCCXCVII) lag hv eenige uuren, fijne handen op de wijfe van

kruys hebbende uytge'breyd, fonder andere bcweeging als van fiji^ l^P'

pen, hoewel 't geen hy feyde niet konde verftaan worden. Honor^f^*^'

Biffchop van Vercelles, thans daar, en, om een v/eynio-teruflen,
^^'^^

een boven-kamcr gegaan zijnde , hoorde een flemme hem driemaal toe-

roepen : Staat op , haaft u , want hy legd ot? fijn fterven : waar op "7

aanftonds naar beneden fpoeyde , en hem het Heylig Avondmaal toe-

an word reykte, welk hy genomen hebbende, aanftonds den geeft gaf. Des vol-

metgroot genden morgens vroeg wierd lijn ligchaam gebraj^t naar de hoofd-ketl^'

ITvfbe. ^" ^^'^^^ ^^^^ Paafch-avonds-dag, maar wierd op den volgende"

graven, dag des Heeren , na het voltrekken van alle openbare plegtigheden ,
ver-

voerd naar de kerk van Ambrofius, en aldaar begraven. Sijn Lijk-ft^^^^

wierd gevolgd door menfchen van allerley rang en ftaat, vanallerleyj
'

ren en bedieningen, en niet alleen van Chriftenen, maar ook van I

'

den en Heydenen. Elk deed fijn beft, om fijn ligchaam met hunne ^-

vetten en neusdoeken aan te raken ^ in hoop , dat fy daar door t^^^"

Simplicia- aanvallen der boofe geeften fouden veylig wefen. In fijn plaats q^

"J^^'^^^^j^^yi^^/ZiaW/T, die te voren fijn Opfiender en Meefter geweefl^^^^
'^^^

fijnplaats,
^an Ambrofïtts voor fijn dood tot fijn Nafaat fchijnt voorgefteldge^
te zijn: want als hy, fiek zijnde, van vier Diakenen, CaftuSr

^^^^

(q) PAHlifi.êid.p,^, ^^10. {r) Pmlin.ibid.Poffid.invit.AHgufi.cij.Tom.i'CO^-'^'^'^'
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mus, Venerius en Felix opgepaft en bewaakt wierd, en fy aan hetan-
öerceynde van de kamer, die vry groot was , tYamen prateden wie hunnen
Jiillchop, na fijn dood, foude mogen volgen

, dog fo foetiens, dat fy
malkanderen ter nauwer nood hooren konden, dat de naam vaiiSimPli-
ctanus fo dra met genoemd wierd, of hy riep (even eens of hy in het
midden van hen geftaan had) drie reyfen na malkandcren uyt- Hy is
een oud , maar een goed Man. Het hooren van welke woorden hen ver-
baafde en van malkanderen deed fcheyden.

V. Befchouw in defen goeden B^fTchop een verwonderlijk voorbeeld Ambrofius
van godvrugtigheyt en deugd. In lijn huyflelijk leven was hveenooen ^^"g'^^"^"

baar voorbeeld. Yverig en aanhoudende was hy in fijne Godsdien^ t^?"
Itige oefieningen. Hy lleet ten meerderen deele den dag, en fomtiids ^«'^'^«"op-

lelf den nagt , met leefen , bidden , en vallen. Hy bedwong fijne luf
ten door een geduurige felfs-afilerving

^ leefde volgens een nauwgefette Sobuyrcn
order van foberheyt en mgetogendheyt, en hield nooit middagmaal als ^'J"''"'^^-

des Saturdags, op des Heeren dag, en de vier-dagen der MartelarenHy was van een teder en mee-wang gemoed
5 hy verblijdde fï<j met den

bhden. en weende met de weenenden. Sijne milddadigheyt ftfekte haar
10 verre uyt als^er nood wasj hy beminde, verquikte en quam te hulp
alle, maar byfonder de huysgenooten des Geloofs. Hy f^af al fijn inko-
men aan de Armen, en tot onderhoud der kerken , en was gewoon COde Atm^Jljne rent-meefters en fchat-bewaarders te noemen? in welker
handen hy alle fijne renten te bewaren gaf Het was fijn geduurige fors
en pradijk wel te doen aan die hem quaad deeden. Hy wreekte fi^
nooit over eenige fmaad en hoon die hem wierd aangedaan , en vergold
defelve nooit anders dan met alle betooning van beleefdheyt. Geene
verlokkingen van rijkdom of eer vermogten iets op hem, wiens herte
reeds boven de wereld was, en die met het afftaan van beyde merkeliik
getoond had, dat hy 't een en 't ander veragten kon. Hoewel hy eenman was van grooten af^^komft en middelen,%n waerdig om vaneenie-
gelijk veel geagt te worden , egter toonde fig niemand ooit fo nederig en
kleyn-gevoelende van hemfelven als hy. Hy bekende by alle gelegï'nt-
heden(i;J tot fijn Ampt onbequaam te zijn, ja dat hy niet waerdig was
een Biflchop te wefen, en minder was als de minfte van die rang en or-
der, fo dat hy door de genade Gods was 't geen hy was. Dus was fijn ds ;„ fi^n

leven en omgang. Maar in fijnen Biflchoplijken ftaat fiirekte hy tot een Binchopiijk

algemeen Ijgt voor alle Bifichoppen van die eeuw. Hy was, in het.^'"^''-
geen hem aanbevoolen was. fonderling trouw en beforgd. Hy bedien-
de het Heylig Avondmaal dag op dag, predikte gemeenlijk (x) elke dag
des Heeren, behalven dat hem ook op andere dagen door byfondere en
ongewoone voorvallen daar aanleyding toe gegeven wierd . en bcfl:eedde
een groot gedeelte van fijn tijd ("jy) in de Aankomelingen te onderrigten
en tot het ontfangen van den Doop te bercyden , waar ontrent hy meer
moeyte alleen deed, als vijf fijner Nafiaten fouden hebben konnen doen.
Hy was de manmoedigfte voorvegter van het regtfinnig Geloof, dic'er
in die tijden in de Wefterfche Kerken was , en de dapperfte voorfl:ander
van de Kerkelijke tugt, welker gebruyk hy tegen alle, daar het no-
dig was , fonder aanfien van perfonen , of vreefe van gevaar , te werk
ftelde. Hy beftrafte de overrreeders fonder eenige fchroom ofeenfijdig-
heyt, fonder de aller-grootHe te verfchooncnj want hem felfseenman-

[Vvv 3] nen-

PAulin. ihid.p. 8. (t) Orat. m u4Hxem.Tom.7,.p.ii^. (v) De Pcemt.Ub.i. c.j.

^:,^J^*^73' De Offc. lib.i.c.i.m fin. {x) Ang. ConfeJ?. Ub. 6, Ci^. col. iii. ( v) Paul,
wtd. p. 8,
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nen-nioed en bequaamheyt , om fulks te doen , aangebooren "Was , die

hem by alle voorvallen deed vry uytfpreeken, eri, daar het de faakvan

God of de Religie vereyfchte, fo vaft ftaan , dat hy door geen beden-

kingen van vreefe of gunft een hair-breed te verfctten was En eg-

ter was niemand ontrent de gcene, die opregt berouw hadden toege-

vender , of grager om de orders en gewoontens der Kerk ontrent delei-

ve na te komen als hy , fo dat hy felf daarom de na-fpraak van anderen

niet konde ontgaan. Quam iemand hem fijne misdaden belijdenW '

hy weende met en voor hem , en lokte daar door de tranen uyt deflelts

oogen. Hy droeg alle mogelijke forg om iemands feylen te bedekken

,

en openbaarde defelve aan niemand als aan God, die hy om vergiftenis

van defelve ernftig bad. Hy was feer gevoelig over de rampen ,
die

de Kerk troffen , en feer driftig ^ om defelve ^ fo hy beft konde , te hulp

te komen. Wierd hem t'eeniger tijd de dood van een Biffchop ge-

boodfchapt j fo was hy gewoon bitterlijk te weenen , en , tot die henj

poogden te trooften, te feggen, niet bedroefd te zijn dat defelve dood

was 5 maar om dat hy fuiken fwarigheyt na-liet , en daar fo veel aan valt

^Id^hc^
was, om in delfelfs plaats een ander bequaam Man te vinden. Eenmer-

kmmeni kelijk gedeelte van fijnen tijd moeft hy flijten met het hooren en vonnil-

van en over Burgerlijke verfchillen , en onluften tuffchen Buuren

,

xv.ar mede hy fo belemmerd wierd, dat de H. Augujiïnus
,
by fijneeri*:

door bur- fen

ferfchmen.^^^''
^^^^^ belemmerd wierd, dat de H. Augufiiu... , .

over-komen te Milanen (b) , werk had om hem te konncn fpreken.
^ij-

ne deuren ftonden altijd open, niemand wierd belet binnen te

en om hem te fpreken was'er geen deurwaarder, die hem binnen leyöde

5

Was gaft. nodig. Hoe matig hyook was voor hemfelven, egter was hy ongemeen

gaft-vry, onthalende niet alleen dc Armen, maar ook Mannen van den^

grootften rang en ftaat, die het fig een eere rekenden fijne gaften ge-

weeft te zijn> immers de groote Amptenaar Arbogafles roemde daarop^

dat hy(0> vriend, aan Jmhrofius tafel onthaald was-, en^/>-

centïus , de Landvoogd van Gaulen ^ fteld het als een voorbeeld aan den

H. Oyiartmm voor, dat Ambro(im{d^ geen fwarigheyt maakte Buf-

germecfters en Landvoogden in fijn huys te onthalen , en aan fijn tafeA

nornfbf
fetten. JSlooit egter ging hy elders eeten, alfo dat een van de drie

iemand dingen was (e) die hy by figfelven had vaftgefteld j te weeten ,
geen hu-

ecten. welijken te maken j niemand aan te raden om foldaat te worden ;
'

Vafteop hoewel genoodigd^ nooit te gaft te gaan. Des Saturdags, gelijk "^^Y

gee«satur-j.gg^g hebben aangetekend, was hy gewoon een middagmaal te houdeo^

daar Monica, de moeder van den H. Augnftinm{f), haar geweldig

gelijkte ergerde, doordien fy, te Milanen komende, met verwondering
Romen, (Jat men op dien dag, die te Romen en elders een plegtelijken vaften-o^S

' * was, hier fijn gewoone maaltijd hield : waar uyt ten vollen blijkt,
oaf

de Kerk van Romen te dier tijd andere Kerken , felf die als
vóórhaar

Aanmer- dcur warcn , gecn Wetten , om dus of fo te doen , voor-fchreef.
king daar

^^^j Romen trapte toen nog niet op den nek van andere Kerken?

die haar vryheyt en eygen gewoonte hielden , fonder gehoorfaamheyt

de Opperhoofdigheyt van St. Tieters ftoel te bewijfen; en ^^^^^''^"^
^j^^

het fijn wijfen raad aan /higiiflinus en fijn moeder, fijn voorbeeld in

geval na te volgen 3 „ Dat fy , te Romen zijnde , des Saturdags ^'^^''^•g

ajvaften, gelijk daar de gewoonte was 3 en te Milanen zijnde,
^^^jj^j

Phot.Cod.z^i.coL^29. (a) PaHlin.loc.cit. (h) Confef.uhi fupra. \c) ^^^ff"
'

{d) Sulp Sever. Dial. i.c.iy.p. 280. {e) Pojfid. in vit. AngHft. cap. zj.CoL ö/Z-

(f) uiHguJl. Epifi. 1 1 8. Tom, z. coL 557.
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53 tijd foliden eeten, gelijk men daar gewoon was, en waar fy ook qiia-
ï^men^ volgen de gewoonte van die Kerk en plaats, om geen ergernis
s^^an iemand te geven, of van iemand te nemen.
VL Sijne gelecrdheyt aangaande^ die was fo diep niet, als net Hy Ambrofl*

^ad m fijne jongere jaren , alfo hy in de Griekfche taal en geleerdhevt fmet onbedreeven was , fig bemoeyd met het onderlbeken van de Plato
nifche Wijsgeerte. Wanneer hy Biflchop wierd, was hy in de befpie"
gehngen ontrent de ftukken der Godgeleerdheyt niet feer bedreeven

"

maar vorderde daar in binnen korten tijd fodanig , dat het hem fcheen
van boven te worden ingegeven , en een prediker aan andere wierd ter-
wijl hy felf nog een leerling was, docere vos cap, feyd hy'er felf fe")van, Giuod ipje non didicï. Hy leerde en leeraarde te gelijk, en onder
wees figfelven^ terwijl hy anderen onderwees. Hy las wel veel in dc
Ichriften van fommige Griekfche Vaders, felfs wel in die de onvoorfig-
tigfte en flordigfte ontrent de Geloofs-ftukken waren j e^ter wift hy der
felver onregtfinmge en verdagte leer-ftukken feer wel te mijden : hyging
het onkriiyd voor-by, en verfamelde uyt de felve niet als hunne bloemtt

^T^A ^
koftelijke affcheydcnde van het fnoode. Hy behan-

delde de Godgeleerde ftofFen met de godsdieiiftige tederheyt van fijn ge-
moed

^ en met een fiiyver ontfag voor de bekende en vaft-creftelde Leer
der Kerke. Sijn fpreek-wijs is , naar de verfcheydenthey t der' ftoffen , ver- fprccfc ^

icheyden, maar doorgaans beknopt en fcherp, vry over-een komende w^j^»

met die van Seneca, dog wat fagter en aangenamer. Sijne redeneerin
gen beftaan uyt ronde fin-fpreuken

, aardige manieren van feggen, fraai
je over-ftappingen , en breekt defelve gemeenlijk met een doordrinc^en-
de fcherpigheyt af. Met een woord

, fijne fpreek-wijfen zijn eer aan-
lokkelijk als cierlijk: de kortheyt en beknoptheyt van fijne ftellineen is
vermakelijk, baard in het gemoed van den Leefer een graagheyt, en
Iteekt fomtijds denfelven, ^t welk van den Leefer moet worden uytge-
vonden

, en fomtijds van den Schrijver of niet of feer duyfter getoond
word. Sijne Werken ( meeft alle met fijn eygen hand [/.] gefchreven , „ „.„el.uytgenomen als de fiekte hem fulks belette) ^^^x^nTrakaten (Verhan-tenesfhrif,
delingen, by gelegentheyt van voorvallende faken gefchreven ) , of^r^-- ^'"'^''"^^

dtkatien, oi Brieven, oi Verklaringen Dytkggingen. Onder de Fer-
y^,;,^„j,

handelingen zijn'er cenige , die gefegd worden met veel beter als verta-/«^^r
hngen uyt de Griekfche taal te zijn. Dus heeft de H. Hieronymus langwat daar
na die tijd aangemerkt, dat hy fijne Boeken Fan den H. Geeft, uyt die ^an geoor-

van "Didymm, over die felve ftofte, meeft ontleend, dog defelve door
'^"'^'^

hjne vertaling niet verbeterd heeft
j byfonder dat hy doorgaans de Griek-

fche Vaders, en onder die Origenes , t'eenemaal uytfchrilft. Maar het en hoedie
IS geen wonder , dat hy , die fo laat de ftudie der Godgeleerdheyt aan- oordeden

vaerde, fig wat meer dan men gewoon was van die hulpmiddelen (de ^^ordcnop.
c>chriften der Ouden) bediende , en , de Griekfche taal wel kundig, de gevat,

fchatten van de Oofterfche wereld , naar die van het Weften overbragt,
fondcr altijd de haven, waar uyt hy defelve t'huysbragt, uytdrukkelijk
te noemen. Niemand^ gelij^^ Era/mm hier over wel heeft aangemerkt, duyd
het qualijk in Cicero , dat hy de Boeken van Tlato fo wel door-leefen

,

en daar uyt een groot gedeelte van delTelfs Wijsgeerte in fijne Schriften

overgebragt heeft ^ dat TUfo's gevoelens onder het kleed van Cicero
alom vertoonen : immers wat hier van zy of niet , het is geen fchande-
^ijke dieyery , maar een geoorloofde navolging. Ook moet men fig er-

^mneren'j dat Hieronymus een byfondere nijdigheyt tegen den H. ^m-
bro/ius

ii) ^eOjficloc.cit. {h) ride PMlm.-p.%.
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brojius fcbijnt te hebben opgevat ^ alfo hy felden met veel lofs van heni

fpreekt. Hïeronymus was een Man^ die fig door eygen driften ligte-

lijk liet vervoeren,, die groote gedagten van figfelven had ^ en alle die

hem overtroffen felden met veel lof-fpraak op-pronkte. Ondertulfchen

fpreekt hy elders van hem vry loffelijk, feggende onder andere, Dat,

fo dra hy Biffchop wierd van Milanen , geheel Italien het Regtfinnig

^reiikA' Geloof weder aannam. Sijne Tredïkatïen (onder den naam van Ser-

tterty moonen, Homilïen of Oratien) fijn meeft alle vry kort ^ en op een be-

vattelijke wijfe gefield, dog daar is maar een kleyn gedeelte van (als

men gedenkt, dat hy fo wonder veel predikte) tot ons overgekomen.

Brieven, Van üjneBrieven fijn nog acht Boeken , blijken van fijne ongemeene wijs-

heytengodvrugtigheyt , overgebleeven > behelfcnde ofHiflorrfche voor-

vallen van dien tijd , ofverklaringen van eenige Schriftuur-plaatfen ,
waar

cn Uytie^i over fijn gevoelen door brieven verfogt was. Ten laatflen ,
aangaande

men.
^jj^g Uytleggingen {Commentarien) over de Schriftuur , die hellen meeft

,

om een verbeeldenden fin derfelven welk hy Origenes voornamelijk

moet dank weeten, op te foeken. Sijne Uytleggingcn over Lucas

ren de eerflelingen van fijne Biffchoplijke Schriften. Hy heeft ookge-

fchreven over de brieven van den H. Taulus , maar 't geen men daar te-

genwoordig van heeft , gaat t'onregt op fijnen naam door.

Amiirbfius
I^"^ hebben wy den Man, en het geen hy heeft nagelaten, be-

vermaard fien. Wat wonder nu is het, dat een man, die in geleerdheyt en god-
w,,d en vrugtigheyt fo merkelijk uytmuntte, de geheele wereld door vermaard

was , fo dat hem de aal-oudheyt met een algemeene toeflemming ^^^^^

de vier groote Leeraars in de Latijnfche Kerk de eerfle plaats heeft toe-

gekend. Ja hy wierd niet alleen by fijn leven geëerd van het befchaat-

der en befadigdcr deel van de wereld , maar de Barbaren hadden feli^

een groote agting voor fijn Naam, 't welk uyt een voorbeeld oftwee ten

seif byde vollen blijkt. Wanneer de groote Veld-overfte Arbogaftes de Franken
Froiikcn.

( f^jng eygene landsgenooten ) had geflagen(/), en by het fluyten van

vreede met hen , door de Vorflen van dat Land wierd onthaald ,
wierd

hy onder andere gevraagd. Of hy kennis had aan t_Ambro/ius1
op hyja geantwoord hebbende, en byfonder dat hy veel van dien Ma'J

hield, en meermaals aan fijn tafel onthaald was i de andere feyden

:

„is geen wonder^ dat gy fo voorfpoedig geweefl zijt, nadien gY
„ gunfl geftaan hebt van , en tot een vriend gehadt hebt dien Man 5

oie

„tot de Sonne feyde: Sta ftil, en fy flond flil. Dog het was deWei-

terfche wereld niet alleen , die fo grooten gevoelen van hem had ,
i"^^^

fijn gerugte ging felf tot de afgelegenfle Geweflen van het Ooftenuyr-

want^ behalven dat de H. Eafilms fchriftelijke gemeenfchap met
EaPcrfia. onderhield, quamen twee feer wijfe en agtbare mannen uyt Perfien (^)'

«^^- het gerugte van hem gehoord hebbende, naar Milanen fgelijkeens
dc

Koninginne van Scheba naar Salomo) om hem te fien, en hem fw^^

vraag-flukken, tot oplofllng, voor te flellen. Daar gekomen^ hn-

twifleden fy, door een Xaal-man , met malkanderen van den vroege

morgen tot den laten avond toe, tot dat fy, tot verwondering ^^^^
?\

ver fijne weergaloofe wijsheyt voldaan waren j en, om te toonenj

fe^ die koflelijke, moeijelijke en verdrietige reys om geen andere
^^^J^

IC uic KuiLciijjvt, uiucijciijKc en verarietige reys om geen anaci»-

fchap^ hadden, aangenomen, des volgenden daags, van den
Ï^^^^^J^en

land

Am-

iv,uap uauut-u, aaij^wiiuiiitu, ucs vujgcnaen oaags , van oen i^»-;-
^

fcheyd genomen hebbende , over Romen , enkelijk om den vermaar

yinkius Trobtts , Stadhouder van Italien, te bep;roeten , naar hun
1^

keerden

(ï) Panlin. ubi fupra.p. <S. (JQ ld. ibid.



VLAAfdeel. D E N H. A M B R O S I U S. 529

i^mbrofim IVerken.

Egte.

Hexaemeron , feu de Oper. fex di-
erum, Lib. VI.

De dignitate humance conditionis^
Libellus.

DeParadifo, Liber.
De Cain & Abel, Lib. IL
DeNoe& Arca, Liber.
De Abraham Patriarcha , Lib. IL
De Ifaac & Anima , Liber.
De bono mortis j Liber.
De Jacob & beata vita ^ Lib II
De Efau five de fuga farculi, Liber.De Jofeph Patriarcha, Liber.

Liber
P^triarcharum,

De Arbore interdida.
In Exod.cap. 8.16, 24,30, 32.

Annotationes.
In Levit. cap. 10. 12 , 26.
In Num. cap. 23. & 33. de Man-

lionibus.

In Deuteron, cap. 22.
Apologia pro David

, prior.
Apologia pro David, pofterior.
De Eha & jejunio.
De Nabathe Jezraelita.

In c^p. 6. lib. 4. Regum , Sermones

De Tobia, feu adv. Foeneratores
De Job.
Sermo in cap. VIL Job.
In Pfalmos David, Argumentum.
l^-narrationes in Pfalmos. 1, 21,35,

37. 38, 39» 40. 4i> 42/43^
45.47. 48. 67.

Iradatus in Pfalm. 104.
bermo in Pfalm. 109. alter in Pfalm.

117. in Pfalm. 118. Enarrationes
XXII.

De Salomone, Liber.
In cap. 30. Proverb. fragmentum.
In cap. 31. Prov. feu, de muliere

forti.

In cap. 4. Ecclefiaftis, ad Clericos
exhort.

In cap. 3. Ecclefiaftic.
|n cap. I

. & 5 2 . Efaix. Sermones. IL
Hieremise cap. 16. Enarratio.

In Daniël. 13. Sermones II.
In c^p. 3. & 4. Jonx Enarrationes

In MichcKam obfervationes II

InM^i \^^- ^gg^^iol^f'ervatio.
In Malachiae cap. i. Sermo.

Lucam. Lib. X.De Oiïiciis Lib. III.

Traftatus in Symbolum Apoftolo-
rum.

De fide ad Gratianum Imp. Lib. V
Ad eundem de Spiritu fanfto.
De incarnationis Dominicx Sacra-

mento.

De myfterio Pafchre.

De Pafchalis celebritatis ratione.
De fide refurrectionis.

De iniriandis. Liber.
De Sacramentis, Lib. VI
De Sacerdotali dignitate.
De Poenitentia, Lib. IL
De Virginibus, Lib. IIL
De Virginis inftitutione.
De hortatione ad Virginitatem.
Epiftolarum Libri Vlll.

Twyfelagtige.

De Virginis forma vivendi.
De Virginis lapfu.

Hymni aliquot.

De viduis , Liber.

Onegte.

Sermones de Tempore, &: de San-
dis.

Conciones breves.

Sermo de purificatione B. Virginis.
Precationes ad miffam IL
De Vocatione omnium eentium,

Lib. IL
^

De Filii divinitate & Confubftan-
tialitate adv. Arianos.

In Epiftolas D. Pauli commentaria.
In Apocalypfim B. Joannis com-

ment.

De vitiorum virtutumque conflidu.

Expofitio fidei fecundum fymbolura
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HET leven"'
VAN DEN

H. EPIPHANIUS,
Biffchop van Salamis in Cypren.

INHOUD.
Epiphanius geboorte-flaats. 'Be ftaat en Godsdienft van deffelfs Ouders Smnmrger verjlag van het eerfte gedeelte fijnes levensZatntet

7if
17^^'"""'^^^'^''^^ enLdddJLigejaren%v r.

Sen ^Ir A^Tr'' ^'^^'yi'' ^"^'^'^ tof de feBe der Gno-

fSlkTZjT ^ '^T toeverfigt'^ierd. 'De godloosheyt enver-

ZftlapZTI V^l ""tdekt da% vervloekte broe-

ZX 'tTrdZedt itfSnifrigt"-0 iA

^^r blydelyk ontfangen. Onluft tujjchen Epiphanius Johannes!
BiSchop Jerulalemj waar uyt eerft ontftaan. Joliannes by Epi-phanius W^^if vanJijne oude genegentheyt tot de gevoelens vanOru
genes

i dte hem uyt dten hoofde veelfmaad aan doet. Ferwijdcrm
tujfchen hen om dat Epiphanius een Ouderling, om dmift te doen in
Jijn eygen Kloofter , aanftelde. Johannes maakt om die en andere re^
denen een grooten ofheftegen Epiphanius ^ waar oP hy bedaard en be-
jcbeydentlyk antwoord Nader verflag hier van uyt Hicronymus
^piphanius word befchuldigd van geweld en kerk-fchendin<? Hyverl
Jcbeurd een gordijn, die befchilderd was, in de kerk «z/^/f Anablata.
J^e onnojele uytvlugten der Roomfche Schrijvers, om dtt getny^enis
Joegen den beelden-dtenft te ontwijken. Epiphanius q^evoelen hier in be-
weerd. Een vreede-making tuffchen Johannes en Epiphanius onder-
nomen

,
dog te vergeefs. Johannes /^•Z.r^//' Theopikis van Alex-

andnen, dte het fogt te bemiddelen, dog ook te vergeefs. Johannes
Jchryft aan Theophilus een verdedig-fchrift , en Juyverdfigzelven.
Epiphanius fchrijft naar Romen en andere plaatfen. Hieronymus
geeft een nader verflag aan Pammachius van de ware gejchapenheyt
^jer onluft. Een nieuw verfchil der Anthropomorphiten

, opgehaald
^oor de Monikken van den berg Nitria in Egypten. ^Dê» aanleyding

[Xxx 2] 4aar
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daar toe. Thcophilus wierd daar in getrokken : raakt in oiilufl tnet

de vier broederen ^
Longi (de Lange) genaamd: die voor Ifidorus by

hem Jpreeken , dog qualijk bejegend 'worden : bj poogt de Monikken

quade gedagten tegen die Lange ïn te boejemen : veroordeeld dejelve

in een Synode , als Jchuldig aan Origeniftery. Dejjelfs loofè ,
"o^'ree-

de en gewelddadige handelingen tegen de vier Lcmgi (Lange};

met eenige andere genoodfaakt wierden te vlugten , eerjl naar Paretti-

na^ en van daar naar Conttantinopelen. Aan die geheele Hifto^^f

word fonregt getwijfeld. Epiphanius word door TheophHi^s

dat verfchil getrokken. Een Synode in C^^^us^ alwaar het k^^^

van Origenis Boeken veroordeeld wierd. Epiphanius verjoekt Chry-

foftomus 07n V felve te doen s en reyfd /elfnaar Conftantinopclen,

om hem daar toe te beweegen. Hy -z^;// Chryfoftomus, hoewelver

-

figt , niet fbuys gaan. Hy beweegdfommige Bijchoppen om fijne be-'

Jluyten te onderteekenen. Theotimus, Bijj'chop van Scythien, pld

fig daar tegen. T>oor defe manier van doen krijgen Chryfoftomiis

vyanden veel voordeel. Chryfofthomus laat Epiphanius , door een

bode, emftig beftrajfen. jè^^i^hzxïms wordflegt bejegend aanhef Hoj

van de Keyferin Eudoxia. fVaarom. De vier Lange worden ont-

boden , en jpreeken met hem. Mislïjk affcheyd van Epiphanius en

Chryfoftomus. Hy gaat fcheep om naar huys te keeren. '^^^H
laatjte redenen en vermaningen aan die ontrent hem. waren. Hyft^^-f^

en word begraven. Sijn hoogen ouderdom. Hy was feery^'^^^^jf'
gen kettery ; ongemeen godvrugtig , en nauwgefet van leven >

^"^ -f^f'

derling mildadig. Sijne vyanden dragen hem felfs eerbied toe. ^j^^'^

geleerdheyt en taai-kimde. Hy was niet te fcbrander in fijn oordeel

vry ligt-geloovig. Had een platte fiyl in V fchrjjven. Deverfchey-

den deelen en afdeelingen vanfjn Boek tegen de Ketteryen. ff
van hyfg in V maken dejfelfs bediend heeft. Sijne Schriften.

E H. Epiphanim was geboren in Paleftina te Bcfan-

' duce (^) j een onbekend vlek , niet verre van Ele"'

theropolis , een ftad meermaals by Eufebius (b) cn

Hieronymus (c) gemeld , die niet onwaarfchijnlijk g^'

gift word gelegen te hebben aan deWefterfcheGren-

* _ „ .
^en van den ftamme Juda. Sommige hebben gemeenu^

dat defelve was het oude Hebronj maar hier in taften fe wonderlijk lï^^^'

doordien mijne Schrijvers rond uyt en doorgaans tuflchen de een en de

ander defer fteden onderfcheyd maken. Maar nog verder zijn die

fpoor der waarheyt bijfter, die Eleutheropolis in Phcnicien plaatien ?

en dat Landfchap de eer, van Epiphanius geboorte-plaats te zijn, f^^'

Sijne Ou- fchrijven. Sijne Ouders (indien wy dien Schrijver [^] ,
dievoorgeeit

ïoe(iin7,"
Epiphanius leerling geweeft te zijn, en met hem te hebben verkeerd

j

gelooven mogen) waren joden, dog van geen grooten ftaat: wantlij"

vader foude geweeft zijn een land-bouwer, en fijne moeder een l^^'^^'^^^

naayfter. Defe hadden t'famen twee kinderen ^ onfen Epipbanni^^^^^

Epiphanius

geboorte-

plaats.

rijkdom

,

c.f.v.
eene dogter, die Callitropes genaamd wierd. Mijnen Schrijver ^^^^^^
by , dat hy, tien jaren oud zijnde, fijn vader verloor^ waar door

^^^^

huysgefin in een feer flegten ftaat geraakte j dat hy niet lang ^^^^'^jl.pr

{a) Soz.oin. lik 6. c. t^i.^.6%9. (h) L/^. tt?^) ttj ,-/„. óvoycar. (c) Lib.de loci^ ^ r^l
{d) Vtt.Epiph. per Joann. difcip. CT- Polib. ext. Gtac. Lat. ap.Epiph. Tont- l-<^*^

tin. ap. Sur iz. May,
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ólf'^}^""'
^ejoodfchefwier, deftig opvoedde, en aan fijn eenige

dogter dagt uyt te huwehjken
,
dat diedogter^n bmnen kortenoo^

mlL^ ' Epphanim een.ge erfgenaam van alle deffelfs

Z^^%^ T\a ' ^""^^^ (demoeder reeds overledenZijnde) thuys haalde, met welke hy, tot beyder genoeeen onbekrompen van de goederen leefde, dat hy op feekeren dag nLr deoIaaKvan fijn geboorte, alwaar een gedeelte van de goederen, hem van 5?v
fhon nagelaten, lag, gegaan zijnde, op de weg eenen Lucianm een
godvrugtigen en milddadigen Monnik, ontmoette, en dat hv verfrr
over-eenongemeene milddad.gheyt , die hy denfelven aan een art^ man fa^bew.jfen, aanftonds met dien Monnik kennis maakte, van hem tot de rhri
ftehjke Religie bekeerd, in deffelfs leere onderweefen , en ten laaïftën
gedoopt wierd; waar op hy fijne goederen verkogt, dcfelve aan de Armen maakte, en fig met fijn festiende jaar tot een Monnikken (eenfaam) Na'ev.r.
leven begaf, t welk alles, nevens veele andere byfonderheden van fiin
leven, by g«"elden Schrijver wijdluftig opgehaald word. Dog ik derfmynen Leefer dat alles met voor waarheyt opdringen , gemerkt du: Schri

van twn/elw r'*'^'
1^^™"» ^^'f^'*"

,
die ande s

hoëw^fe f Schnften niet heel v.es is, 4ord afgekeurd;

loos olïl onfcn tijdC/; fig meer dan eens fchroome:

Set fk nl^P^ ^ P "^S^T '''^ S"^'- Wat hier van zy ofniet. Ik kan niet nalaten hier aan tetekenen , met vv-itp^-r. r^nK^r^u a
heyt de Jefuït Toffevlnus fijne Lefers bedrxegr Hy cTfftt^^Sen p . -

va?Sdt;VrhïarS^^van dellelts verhaal, een kort, dog waaragtig verflag van EpipÉamus
leven, en ondertulfchen haald hy alles, wat^hy v^^Epiphmius TAby te brengen

, op uyt d.en felven Schrijver, dien hy even te voren fo
fchande jjk had uytgemaakt. Wy fullen derhalven , alle die valfche often mmrten onfekere faken ter fijden fettende, ons met voorvallen en be-

t^Ti^:.^ ' °P '"^^ ^ ontwijfelbarer getuygemïen fteu-

_

II. Het IS waarfchijnlijk genoeg, dat hy van Joodfche Ouders ge- w,ar.
booren was, gemerkt de plaats van fijn geboorte, en fiine bedreventhfvt
in de taal en gewoontens der Joden, die van den gemeenen trant der Ge- fiï'^"'"
leerden m dien tijd te boven gaande, genoegfame gronden om fulks te
gillen geeft Sijne opvoeding (hoedanig ook de ftaat van fijne Oudersmag geweeft zijn) was, fo het fchijnt, fatfoenlijk en onbekrompen,
lo dat hy by huys

, en buyten lands in de ftudie wierd opgetrokken In Hykom.i.
"jne jeugd reyfde hy naar Egypten, daar hy fig, buyten allen twijfel, eenEgypt™.
geruymen tijd ophield te Alexandrien (het Athenen van datGeweftder
Wereld) werwaards van alle hoeken dc Geleerden met groote meenio"te
t lamen vloeyden. Hier zijnde, bragt hem fijne onbcdreventheyt

,

""en Raaktm
mogelijk de onvoorfigtigheyt fijner jaren (alfo hy nog jone was) en on- g^rV''"vaftigheyt in fijne gronden, in gevaar, om als een roof te worden weg-

Wa^f-L
bedrtegery en^rgliftigheyt der meiifchen, loerende om

kjtelijk tot dwalinge te brengen-, en 't fcheelde niet veel^ of hy was
overgehaald tot de fnoodfte van alle fcden; te weeten, die van de G;/<?-

ftIjken {Ij)
, het fchuym van alle oude Ketteryen , waar in de viiyligheden

van alle derfelver godloofte gronden en praftijken als in een gemeenen
fink-poel tTamen quamen. De verfoeking was^epaft naar fijnejaren : want

vrouwen van die feae(die by het aanvaerden van defelve alle fchaam-
[Xxx 3] te

£p^ph. (h) Epiph. H^ef 26. (adv. Cmfi.) p. 48. 7
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te en fedïgheyt hadden afgelegd ) poogden hem door de loofte voorfla-

gen , en door alle middelen van derrelheyt en onkiiysheyt , aan hare

fijde over tc halen, waar door hy gelegentheyt kreeg die hy door fijne

nieuwsgierigheyt involgde J om de fmneloofe Boeken van die Religie te

leefen ^ en alle de bedektfte plegtigheden , en verfoeijelijkfte geheymen

van die fede^ die fy hem onbefchroomd ontdekten, ten vollen te wee-

Hoe hy dat ten, en tot derfelver kennifle door te dringen. Dit alles deed hem ont-

quanT" ^^^^^ ' ^" wekte in hem alle de kragten van de reden en natuurlijke

confcientie op, waar door hy fijn gevaar ten vollen merkte, en daarom

met ernftige gebeeden God om hulp en byftand fmeekte ; welk (ge-

lijk hy die genade dankelijk erkend) van God verhoord wierd, fo dat,

gelijk God eens Jo/èfb byftond^ en hem voor het inwilligen van 't geen

fijn geyle meefteres verfogt^ bewaarde, hy ook de ftrikken des vogel-

Hoe fig de vangers ontquam. Die vrouw-lieden waren niet weynig moeijelijk ,
dat

l^rltll' hare handen ontfnapte ; en begonden , in plaats van hem ver-

droegen, der re verfoeken , te fpotten en te fchimpen : Laat hem ,
feyden i^j

^^"^

malkanderen, hopen-, wy hebben dien Jongeling niet konnen behouden,

maar tot Jijn verderf overgegeven in de handen van onfen- 'Prins, w^^^

door fy haar oog hadden in 't gemeen op die fouvereyne Magten Q^oC'

danige fy ten getale van drie-honderd vijf-en-feftig toe hadden) die het

opper-opfigt en beleyd van al 't geene by hare 'godloofe en beeftehjke

gehcymenifïen omging, was aenbevooleuj dog naar alle waarfchijnhjk-

hey t byfonder op Sacla (i) , den Prins over de hoerery , die fy ^^^^
tweeden hemel geplaatft hadden : want feeker is 't , dat fy het misluK-

ken van defe onderneemingen, haarfelven tot fchande reekenden, t)^^^

was hun gewoonte > dat fy de fchoonfte vrouws-perfoonen gebruykten,

om hare hgchamen aan de aankomende ten beften te geven, ('tvvelkiy

noemden defelve te behouden ) , die dan , iemand daar door wetende

over te halen ^ godlooslijk pochten en zegepraalden over hare mede-ge-

feUinnen, die^ van de natuur fo wel niet begaafd, haar oogmerk niet

bereyken konden, en defe vuyle woorden tegen defelve uytbraakten>

Ik ben een tiyPvcrkoren vat
, bequaam om te behouden , die , "UDelke ik 'ver-

leyd heb , '-Ji'elk gy nkt hebt konnen doen. „ So ver kan de menfchelijke

,j natuur vervallen ^ dat fe haar niet alleen aan de vuylfte godloosheyt

„overgeeft, maar dat gedaan hebbende, in haar fchande roemd ,
eno^

„alles met den fchijn en het voorgeven van godsdienftigheyt vernift-

Epiphanius III. Epiphanitis dus uytdeftrikken des Duyvels los 2;ebrooken
oor-

diènatn?^ deelde % verpligt God daar voor te danken, en, ten dienfte van de

hang.
"

wereld, dat rampfalige en vervloekte flag van menfchen te ontdekken-

Niet minder als tagtig van defelve waren te dier tijd aldaar , dog fchuyW^^
alle onder den gemcenen naam van Chriftenen j welker namen hV

de BilTchoppen en Opfiendcrs der Kerke opgaf, en daar door diefcna-

delijke fede, en alle die defelve aankleefden , de ftad deed ruynien.

En begeeft Vervolgcns begaf hy fig tot een nauwkeurige navolging van de levens-

bft«ieve"n
^^^^^^ ^''^ godvrugtige cn devote K^fceten (Oeifenaars) ,

^vaar va^

eer even.

£gypj.g,^ ^[^^ gehccle Chri ften-wercUl door feer vermaard
^va^

Enbyfon. eu ondcrwierp fig de ftrengfte Wetten van defelve. Hier in v^^^^"^/];!!

opfigïJan
^ hy tot het twintigfte jaar van fijnen ouderdom toe , in welk hy "^^n-ja-

HUarion." Vaderland wederkeerde ^ en de orders van Hilarion , den vader en

ter van het Monikfchap in defe Geweften , aannam. Defe Hilar^^^^
^^^^

geboortig van Tabatha(/), een vlek in het zuyden van P^^^^^"^
'^j-^nt

(/) ld. ihid.p. 44. (^) SoK.om. loc. cit. Vid. Argum. lih. Ancorat-prdjix.-p. 468. (O -^^^

mi.vtt. Hilarion, Eremtt.Tom.i.p.Zt^l. SozornJth. ^.c. io.p.607.
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trent vijf mijlen van Gaza, en te vooren een leerling gewceft van den Die bc-

^'^H(omus, den vermaarden Egyptifchen kliiyfenaar, volgens wiens ^^J;:?^^onderwijs en voorbeeld hy het Monikken-leven in fijn vaderland invoer-oe
, en lig tot dien eynde, niet feer verre van de zee, feven mijlen van

Majuma, de zee-haven van Gaza. nederfloeg, dog moeft onder de re.
geering van Ju/fanus fijn eygen vaderland verlaren , weshalven hv de
viiigt nam naar Egypten , en van daar overvoer naar Sicilien

, alwaarny een geruymen tijd woonde, en fig met hour op het gebercte tekao
pen, op fijn rug te dragen, en in de naafte ftad te verkoopen

, beholo'
maar ouder geworden zijnde, eenigen tijd in Dalmatien verbleef envan daar fijn verblijf in Cyprus nam , daar hy ook ftierf Epiphanius
belchreef, tot betooning van dankbaarheytaan fijnen meefter, defrelfsleven, dog beknopt i

maar de H. Hteronymus deed het naderhand wiid'
loopiger, en gaf een volkomen berigt van des Heyligen mansgodvrue-
tigheyt en wonderdaden. By het leven van defen Htlarion beeon het
Monnikken-leven fterk door te dringen, en de woeftijnen van Tudea
vvierden binnen korten vervuld met devoote inwoonders , onder welke
tweedemerkwaerdigfte gew^^^ z,^^, te weeten, Hefychtustn Epipha^

dH.Tr . Vi i A^/Z-W/j" week naar fijn geboorte-plaats, bouwde -r^''^"

vrtnah
™ver hy veele jaren /met groote forg engod-^antl

vrugtighcyt, het beftier felf in handen hield, en nooit, om het wel it^^'^leggen, 't opper-opfigt en bewind daar over heeft afgedaan

diidid^ne ImIT'J"^{^ T-T''^ Cwant tot H, worddie tijd toe bleef hy, %di]k Sozomenus[m] uytdrukkelijk jretuved , tCT^^^'^-?
gemelder plaats in Paleftina) dat hy tot de Bifi^choplijke waerdigheyt
van Salamis in Cypren bevorderd wierd. Hoe dat by-^uam , kan mL
geen fekerheyt gefegd worden, ten ware wy geloof wilden geven aan het

boven-gemelde Schrijver van fijn leven van ophaald {n). Dele 3y wat g..
legd ons, d^t Epiphamus, gehoord hebbende dat Hilarion fijn verblijf i-^^^'^^^'

IroTen'n'r
^^^'^ ''/P^"^' ^^^"^^^^ ^Y^^ hemTet- t^.^^

groeten, en fijnen zegen teontfangen, dat ///7W hem vriendelijk ont-
haalde, en hem, na dat hy twee dagen aldaar geweeft was, raaddenaar
balamis te gaan, alwaar hy een vafte woon-plaats foude vinden > dat te
(lier tijd de ftcel van Salamis ledig was, en de Biflchoppen van dat Ey-
land tot het verkiefen van een nieuwen Bifixhop t'famen gekomen wa-
ren, en dat defelve de keur hadden overgegeven aan TapPus , een oud

T AC 'c^^^ ^'^^^'S j^^^" Biflchop van Cytria geweefl: was;
Gat dele Ta^pis over de markt gaande, fijn oog op onfen Epiphanius
iioeg, die hy door een Goddelijke openbaring, feyd mijn Schrijver,
met hem naar de kerk nam, en denfelven eerft Diaken, daarna Ouderling
maakte, en ten laatlten tot Bififchop van die plaats aanftelde. Indien dit ver-
naai waar is (gelijk'er niet in is, dat geen waarfchijnlijkheyt heeft) fo wanneer
IS hy Biflchop geworden tuflchen het jaar CCCLXVl (wanneer /^i-fchifd'zbarton eerft in Cypren quam , daar hy niet meer dan feven jaren \o\ ,

'

twee jaren te Paphos , en vijf op het gebergte, geleefd heeft) en het
jaar CCCLXXlI, 't welk het laatfte was van Hilarions\c\cn; ja de ge-
melde Schrijver geeft klaarlijk te kennen , dat het geweeft is ten tijde
als Hilarion fijn verblijf te Paphos had, en alfo in het jaar CCCLXVl.
Dit nu komt net over-een met de rekening van Talladius (/) , die de fes-

en-dertig jaren van Epiphanius Biflxhoplijke Kerk-regeering op de fel-

ve

^"*\
b'^' ^•^•^^'?-^^9- (») ^it- ^pipfj' ap. Sur. mm. 3 2 ., 3

^

.

Crc. (0) Vid. Hie-fon.
*bid.p, 2 j I . ^p-^ de vit. Chryfc. 1 6.p. 151. Edit. Parif Gr. Lat. in qutirto. i (J80.
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ve tijd fteld , als 'Damafüs en Sirkius Paufen geweeft zijn , d'eerfte na

van hen was op den ftoel van Romen geklommen in het boven gemelde

Saiamis jaar CCCLXVI. Salamis, naderhand Conftantia genoemd ^ was een

ichr'cven'.
^^^^^ ^ gelegen aan de zee, in het Ooften van het Eyland Cypren,

gebouwd van Teucer, foon van Telamon, Koning van Saiamis (daar

van fe den naam van Saiamis kreeg). Dat Eyland nu was een van die

in de Egeifche zee leggen. Defe ftad was in ouder tijden vermaard wegens

een Tempel, Jupter toegewyd, (gelijk'er te Paphos een was van^e-

mis) en befaamt van de geboorte- plaats van den Poëet ^filefiades ,
en

den grooten Wet-gever der Athenienfers , Solofi ,
geweeft te zijn. Het

geen defe ftad ecrft in de Chriften wereld heeft doen bekend zijn^ is

het prediken en martelaarfchap van den W. Bariiabas ,
geboortig uyt

Cypren, die hier het Chriften-Geloof gepredikt, en met lijn bloed ver-

zegeld heeft. Uyt dien hoofde wierd Saiamis de ftoel van den Tri-

fnaat, q{ MetropoLitaan (hoofd-ftads-Biflchop) van dat Eyland. Wat
eere om die reden in de volgende tijden aan die plaats opgedragen is>

hebben wy elders aangeteekend. Maar helaas! van desfelfs oudeluyfter

en grootheyt is heden ter nauwer nood iets anders over als een kleynon-

nofcl dorp , dat twee mijlen gelegen is van Famagufta , thans de hoofd-

tpipiianius ftad van dat Eyland. Epïphanins was fo dra in defe befaamde plaats

mmaair "^^^ neergeplant (^) , of fijn gerugte wierd de geheele wereld cloor ver-

fpreyd: want alfo Saiamis een zee-ftad was, en een bequame haven had,

wierd hier groote koopmanfchap gedreeven. Dat nu gaf hem gelegent-

heyt om eerlang bekend en geagt te worden van allerhande iooxi van

vreemdelingen, gelijk hy aan de andere lijde door het vlijtig waarnemen
van fijnen dienft , fijnen godvrugtigen en ftigtelijken omgang , en het voor-

figtig beleyd, felfs van tijdelijke en wereldlijke faken, t'huysby lljnGe-

meynte niet min lief en waerd was.

Kmbe- ^ ^^^^rlijk fijn naam en agting rondom, dat hy van

rigtoverdc alle kanten verfogt wierd als een fcheytsman en regter over dc verfchil-poin-
fwevende ten in de Religie, en bequamer geoordeeld als iemand, om hetregtfm-

nig Geloofwel te verklaren. In hetjaar CCCLXXIII,ofhet begin van het

volgende, ontfing hy brieven (r) van Matidius en Tarjinus , fo uythmj
eygen naam^ als uyt die van de andere Ouderlingen teSuedra, een ftad

in Pamphilien , waar by hy om een net berigt van de Regtfinnige Leer

van de hoog-geloofde Drie-eenigheyt , en byfonder van de Godheyt des

H. Geeftes over te fenden, verfogt wierd. Het fchijnt dat de Mace-
doniaanfche kettery (die, gelijk ox\% Sozemoiiiisls'] verhaald, Aoo'^^^'

thynien, den Hellefpont en de naaft-gelegene Landfchappen uytgefprey^i

was ) ook in die even gemelde Landftreek was overgevlogen ^ en reeds

veele menfchen befmet had , fo dat de oude verfchillen over de Leere

van de Godheyt des Soons Gods verfchoven zijnde^ de nieuw-verfon-
nen (gelijk dan de menfchen doorgaans op nieuwe dwalingen vcrfot

zijn) lafteringen tegen den H. Geeft, gratig wierden opgevat, en door

ddelve de Godheyt en 't Goddelijke opper-gefag van dien Geeft niet al-

leen geloochend^ maar hy felf tot den rang en dienft van een boodeen

dienftknegt verklcynd wierd. Athanafius , en nevens hem fommige ande-

ren , hadden reeds daar over aan hen gefchreven , waar door veele van

die fchadelijke gevoelens waren te regt gebragt : egter was het ofikroY

aldaar niet t'eenemaal ontworteld, fo dat den fuurdeeflem van die

loosheyt fi^ nog al by veelen openbaarde. Uyt dien hoofde "^^^
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£reïtS?Gd!? f""'".' r''
vollen wilde berigten van

quaam w^Z 1'" If'^"' 'y ^aar ontrent fobe-

Drie-eemgheyt ontvouwd, uyt de Schriftuur beveftigdV enteLn^^/^^tenngen en voorwendfelen der Ketteren beweerd, enmvolSf?van de opltanding, en 't geen daar op volgd, nadrtSf"Sdd'Die verhandeling gaf hy den naam yo.n^mus(v), als fulknde ie ' i„ r
• .Kr T^l ^T""'

""^ gemoederen in d^ kennïKn d^--"waarheyt te beveiligen en te verfterken^ en alfo te bewaren dat fe niet

rirBtklnfeengehïeïïift^^^^^^^^^ ''"^ 1"'^^"^^

'

ketterye-n, die de Ke^e v^n
de namen, en het getal van allede

den. Dit wierd fPn .Jfft
'"'^ ««"^ belemmerd en ontruft had-

kerdeveelen enbvfn^^^^^^^^^
naaftgelegene landen rugtbaar, en wak. Ka<.„ „r.

n„7 :„rn^i°'^^^^ ofhoSfdenVanKloo-''''=kaaaKers, in de Geweften van Chalcedon, en Bereèn inr^i r^^
««X en Tau/us op, die dan in het völ-ende jaar rx^h^"'" ' if^f"""''--
toefonden door CHarceUus, die onhn^s ^'^tiTi^^^^^^
loof onderweefen , begeerie was om HnSr 7r/,.v.z. • j ^"niren-iore-

het felve verfterkt te wordfnTwaTr in fv f£f T "'r ' '''"^t en ia

hem vprf<.W^^n
,''':'"y'"e"'"''? belet had, hadden voorgenomen

, en

Sel'en L^ralr van JeleTk^TH"^ "'^-^
van hunnen brief was hem teÜl? h

' °°S>nerk

r^rhïïdt^r^-^r^^^^^^^^^^^^ruft hadden als zijnde een faak, die hen en alle vroome feer aanee

ZT'lf^L ^''''V "^^'^^^
"^J" grooter Werkt Wa.op|f« de Ketteryen waarinhy, nevens een Hiftorifch verhaal derfel- «i"

%enlM te'^d'/^™^"
'^'^ ^^"^ eeuw tL»

/ '°J^.^«
elfde jaar van Valens en Valentinia-T-nus

,
zijnde het jaar CCCLXXIV

, vervoted ( y) Baronius rA f'T."''',

Sen'K'^V'y ^T^*,''fS- -n jaar te vofreï eer h/ bo^n-S
rH;„\v'?

de Monn.kken uytSyrien ontfing. en dat hy het hoofden den titel van 't felve met eer als in het volgende jaar gemaakt heeft- maar

Sa" ÏLI" ''''

t'^flT ^^''4"'"" ^^'f nLTgelld is

heeftT^I '''^'^'"f.
^^'^-^«"'"g ^'^n ^« elfde jaar van Valens\i^

{^le^T^^P^^f-^"'''
dat hy het toen begon, maar, gelijk wy even

leyaen, tot die tijd toe vervolgd heeft. Immers 't blijkt fekerlijk uvt de
voorreden en het Boek felfs , dat hy dat Werk ontworpen heeft op het
verloelc van de gemelde ^yirchimmdriten uyt Syrien, en dat hyophun
leggen van gehoord te hebben , dat hy een naam-rol van de ketteryen
gemaakt had, welk buyten twijfel op dat gedeelte fiet van fijn t^nco.
rattts{a), daar wy reeds van gefproken hebben, op de felve order daar

frt p
[Yyy] van

>^- <^ P>m- W nd. Epiph. hxref. C^.p. & ^rgum. lil,, ^car. p.W Ext.Efili.mePmar. {y) ndc adv.htref.f.J. (i)>i<i«»», 375. {a)P4g.l^7.^,
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Dat hy p.. van wijdloopiger gehandeld heeft Dit Werk gaf hy den naam van

narium ^arium , het Tak-hiiys oi Spïjs-kamer en ordonneerde het, geliJK ny
noemde.

felfVegd {b) , tot een jc.êoiT.ov ;?^ctT,;ccv 5 tot een koffer , of winkel van

allerley genees-middelen , als zijnde vervuld met bequame heel-miQ-

delen tegen het vergif, en doodelijke wonden , die der menfchen ge-

moederen van de dwalingen en ketteryen worden toegebragt. Maaral-

fo het werk vry groot was, en de verfchil-pointen daar vry dicpfinnig

in verhandeld wierden , kon het de ongeleerde en eenvoudige Leiers \o

Weikhy wel geen fta doen, weshalven hy het naderhand felf bekortte ,
en m

bekome"'^
een anacefhalaiofls of kort begrip , ten eynde het voor den genieenen

man bequamer en dienftiger zijn mogt , t'famen trok. Dog onien ^-

pphanius wierd dus niet alleen t'huys, ten dienfte van de Kerk, gebruyKu

.

Epiphanius maar ook tot hulp derfelve elders heen geroepen. Gratianus en T/^^f"

rcyidnaar
^^j^^^, diepen in liet iaat onfes Heeren CCCLXXXII een Concilie t la-

ceaTyno"^ mcn, 't welk te Romen foude gehouden worden, om het verfchil te flegten,

dat in het Ooften fo veel onruft verwekt had, over den ftoel van Antio-

chien , die Taulinus tegenwoordig wel in had , maar daar Flavtanuf

aanfpraak op deed, wiens eyfch door een Synode, thans te Conftanti-

nopelen vergaderd ,
gehandhaafd en doorgefet was. Volgens KèyferlijK

aanfchrijven quamen tot de Synode , die te Romen ftond gehouden te

worden , niet alleen de Biflchoppen uyt het Weften , maar ook fommi-

geuythet Ooften (t"), byfonderlijk 'ZW/w^^x , Biffchopvan Antiochi^n,

Huysveft en onfen Epphaniiis , die aldaar t'huys lag by eene Juffrouw Tdul^ ,

aldaar (^uwe Van een Roorafch Edelman ^oxotiiis , die hem met alle mo^"r
^ ke beleefdheyt onthaalde, en haarfelven gelukkig ^gtto ,, dat fy ^odan^

gen gaft onder Iwr dak bad. De Verhandelingen van defe Synode

weggeraakt j maar door de uytkomft blijkt, dat men daar TamM^
Komt we- gelijk gaf. ^///'A^yii/ix de Synode bygewoond, Romen befien, eni^
der t'huys.

grootften van de ftad verkeerd hebbende, keerde in de voortijd van bet

volgende jaar weder naar Cyprus,

oniuft tuf- VI. Dus regeerde hy de Kerken van, Cypren veek jaren na malkan-

fchen hem jgfen in een gewenfchte ruft en vreede ,
dog wierd eyndelijk door toe-

fc"hop"va^ doen van Johannes (die in het jaar CCCLXXXVI na CyriUus dood

jerufaicm. Biffchop van Jerufalcm geworden was) ongelukkig in een moeyte^^

fwarigheyt, daar hy in het laatfte gedeelte van fijn leven mede woru '

Decor- moeft , ingewikkeld. Tot beter bevatting van dien moeten wy
'

fprongk en^^^^
^^.^ ^^^^^^ ^.^^^ ^^^^ Rloofter (het oud Adde%^'^

noemd) dat hy te vooren by Eleutheropolis in Paleftina geftigt en g^'

bouwd had , tot welken eynae hy genoodfaakt was fomtijds daar hcene

te reyfen ,
by welke gelegentheyt hy een nader en gemeenfamer kenm

kreeg aan Johannes ,
Biftchop van Jerufalem. Defe was niet alleen ^^^^

hovaerdig en eygenfinnig menfch, maar ook in de faken van Relig|^^

wankelbaar en onbeftendig. Hy hadde het ten tijde van de laatfte ^^"^5?
^

ging onder de regeering van Valens , met die van de Ariaanfche en >

cedoniaanfche party (^) gehouden; en hoewel hy by fijne bevordering

tot den Biflchoppelijken ftoel dcfelve had verlaten, egter nog ^^^-1^

genegentheyt behouden tot die oude gevoelens , maar was boven

een heymelijke vriend van de leere van Origenes , waar tegen ^^^^p ,

voortgang nius een openbaar vyand was. Dit nu verwekte onderlinge ug^r-
deflèifs,

eyndelijk tot een ligte vlam begonden uyt te barften. H^^.^^pre-
de op feekeren tijd , dat Eppbanms te Jerufalem in de ^^ofd-ker^^j^^

(^) Prafat. p. 1. An^iceph.p. 519. (O Hieron. Epitaph. PauU.p.i?^'
fiieron, Pammach.p. i<>3, 16^.



D E N H. E P I P H A N I U S. 539iKendeM, de Origeniaanfcbe leer-ftukken wederley. De Biffchop

bl.ii;,„
geraakt tc zijn, en gaf fijnC/é-r^/Vdaneensdooc

nen^ ^°?™' wederom door fchimpen en fpotten te ken-

ouden !1
P ?Sen,de borft, en hymethetlLftcn vanden

°ën fn^^V '"^a" ^'U- 'S'''^'^'^" ^^"g^^ konnende bedwin-gen, fond hy een Aarts-Diaken tot hem, metlaft, dat hv foude oohmiden van dxe faak meer te pred.ken. De predikatie geSSdè
gangen fy beyde van de plaats der opft.^d,ng, tot d,e vanl^C/Onderwegen quam allerhande Ilag van volk met fuiken meenigte enuytdrukking van eer en agting op aandringen, datfy fhu'nnevoortgang belemmerd wierden. D.t baarde by -Johmnes fuiken misnoegen en wangunft. dat hy f.g niet kon bedwingen hem in l^n aa"S
had ^^n'h"^^' "7 "ff^;!^^

al datgewoelwas, en het felve bfftefdftad. Naderhand wierd de Gemeynte te kennen gegeven, dat fy Epi/W nogmaals hooren fouden; dog als defelve t'famen gekomen wfs;trad >W« op den pred.k-ftoel. en deed niet als donderen en fcTel
welke ftaande^elden, dat God men.

on Fijif>l..^,;., l
beaaante had

, llaande met cenen doorgaans fijn 002

teLda"^ Depredika-

vergadering. Dat het geen fijn broeder tegen de Kctterv der , Anthropomorphnen gefegd had feerVel was, en^dat hy dSo?k llfs^^^^^^^^en verfoeyde^ maar dat het niet meer dan biUijk was, da d edefeketery verwierpen, insgelijks de verkeerde leeringen van OrW.mo^^^^^^^
veroordeelen: 't welk van de Gemeynte met een groot l^ch wÏSbeantwoord tot geen minder fchaamle als verdrietL hunnlnBiflThop

En^nn Z.A^ Tr""^ ""f u'""
^P.'"^^^^^ koelen ,^vaar toe hem

ffik^di^i
Ouderling om by de Monniken den God-oeujken dienft als Voorganger te bekleeden^ een ampt, 't welk de HHerony^uscn l^^^^^^^^^^^ beyde Ouderlingen, thans% ni^vtre daa;van daan in het Kloofter te Bethlehem ophoudende, uyt neSr g^^^^^^^

geweygerd hadden aan te nemen. Dit door de broederen van het Kloo-

in P -^/"^
'''''''''

f}"^'^^^^
2Ü"^e, wierd een bequaam man uytgefogt,

ook dTrfr'^^^^^
^'""'^''^ daartoeuytgekipt: maar

alWnff "^^^^'^ «yt redigheyt en kleyn gevoelen van ligfelven, met
alleen af. maar wilde felf by geen Biflchop, uyt vreefe dat hy hem de
nanden mogt opleggen, komen: maar als hy eenigen tijd daar na, ne
vens andere quam om Epiphamus , thans in die Geweften zijnde , over^nige laken, het Kloofter rakende , te fpreeken, gafhy den Diakenen

fnln•'T''T'^^'^7''^"^^'^'
"""^ ^'^"^ te vatten, en onderging hemodanig door fijn gefag. en kragt van redenen, dat hy fig, hoewel on-

kerl
' ^""ï, ^^^^ aanftellcn

, gelijk dan aanftonds in de Parochie-KcrK, naait het Kloofter, voltrokken wierd, waar na hy hem, een be-
noorlijke tulTchen-tijd verloopen zijnde, hoewel met de felve tegen-wor-
iteling, tot den rang der Ouderlingen verhoogde, en tot ordinaris pre-
aiker voor het Kloofter aanftelde. Eerlani; quam dit ter ooren van >-
imines, BilTchop van Jerufalem, die wel ïn fijn fchik was van fuiken ge-
legentheyt gevonden te hebben. Aanftonds voer hy alom tegen Epipha^
ntus uyt . „ Dat hy de orders van dc Kerk verbroken en gefchonden

' tYyyiJ „had,

Nader aan-

leyding tot

verder er-

wij dcriog.

Door het

aanftellen

van Pauli-

nianus tot

Leeraar m
fijn Kloo-

fter.
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„had, mits fio; aanmatigende iemand uyt fijn Kerk-gebiedaanteftellen,

„dat de beveftigde perfoon niet veel meer als een Jongen was >
dat üie

„van lijn ClerQie , welke den beroepencn voor fodanig fouden erKcn-

„ncn, hun rang en plaats in die Kerk verbeuren fouden ^
dat ^W'^^'

,,nius hem voor een Ketter had uytgemaakt , en openbaar voor ne

„met defe woorden gebeden had: Geef\ Heere , dat ]oUmcs regtjin^

„;//> in fijn Geloof zy ; dat hy dienvolgende voorgenoomen haa/./-

,,phanius re leeren hemfelven kennen, en aan alle Geweiten van

„Chriften wereld de onverantwoordelijke en ongeregelde 1"^"^^^^
.

|iv

„doen, die EpManius gebruykt had, bekend te maken, en dat i y

„hem, fo hem van mcnfchen geen regt gedaan wierd, voodietoorac

Epiphanius „Van dc Goddelijke Vierfchaar fou dagvaarden. Tegen al dien opn

fchrijftdaarfon^ hem Epïphanïus een befcheyden brief, waar m hy „hem loeteiij

j'Lnc". „berifpte over fijn onbefcheyden en onchriftelijk gedrag indefen, en de

„rePte crefchapenheyt, van 't geene van hem gedaan was, ontvouwac^

„met vertooning , Dat hy uyt dien hoofde eerder dank foude verwant

„hebben, dan dat fulks de grond van krakeel, haat , en at-keerignt<y

„foude geworden zijn, alfo hy mets hier in gedaan had, als t geen

„fijne Landftreek, by gelijke voorvallen , doorgaans pleeg ^^Jf-^y'
„den , alwaar de Catholijke en Regtfinnige Billchoppen de Ouden »-

^^gen binnen hunne Provincie beriepen en beveiligden
j

ja dat hy fel^'

gemerkt fijn Bisdom fig wijd en breed uytftrekte, wel verfogt had
aan

„anderen , byfonder aan 'Vhilo en Theo^robus, dat fy inde Kerken ,

i

„ naaft by die van hen gelegen waren , wanneer fig de gelegentheyt
a

^
„toe opdeed, en de Kerken moeften verforgd worden. Ouderling

„wilden aanftellenj dat hy, hoe het ook was, minft te klagen ha j

„gemerkt de beveiliging niet onder het Bisdom van Jerufalem , i^^jl

„ van Eleutheropolis gefchied was. Hïermymus voegt'er by , dat
,

i

iemand fig daar door foude oordeelen benadeeld te zijn, lltt moeft

BifTchop van Cefareén, als BilTchop van de hoofd-plaats dier geheeie

Provincie, wefen; en feyd met eenen, Dat Taulïmanus niet veelini"'

der dan dertig jaren oud , en alfo geen Jongen meer was , ja dat 'johan-

nes niet veel ouder was , alshy BilTchop wierd , en felfs anderen van gee^

\\csc\cyer iarpn . als ^aul'tnianus . beroenen en tot Ouderlingen beveltig

„ een anderen grond , om dat hy hem fomtijds als een vriend van Or%
^

„ nes , en desfelfs gevoelens , ( die by hem , als de ftigter van de ^^i^^?'

„fche en andere fchadelijke dwalingen , te boekftond) befchreven had

>

„dat hy, fulks niet konnende hooren, fo driftig en opftuyvend ge^^

'

„den wasj dat het een groote misflag was, hem na te geven, dat

„hem by de Gemeynte, door de woorden van fijn gebed, benadee

„had, alfo hy figfelven wel bewuft was aan fuiken ruwen en onvoorij-

„tigen manier van fpreeken, om hem voor de Gemeynte ten toon te 1
'

„len, niet fchuldig te zijn , alfo hy hem en fijn Ampt te grooten e

„bied toedroeg, en niet anders gedaan had, dan (gelijk men

„ was ontrent het eynde van het openbaar gebed ) voor hem en vo

„Ie andere BilTchoppen te bidden, dat God hen wilde bewaren^j^^^

„het woord der waarheyt doen prediken j en dat hy hem daarom a^^^^

„hcrtelijk verfogt van de gemeenfchap aan Or/^<?;/£'J- , ^"^^ffdde ag^^

„fche gevoelens af te Haan. Tot welken eynde hy hem voorlte
^^^^

(£) Hieron.ad Pamm.in fin. £pijl.adTheoph.j).i2>6. Epiph.Epift.p.i';?- C^)
^"^'"^^

pra citat.
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verfcheyden ftellingen van Ori^enes , met verfoek, dat hy defelverijpe-

Z «^««'egen, vervolgens verwerpen, en dienvolgende afwijken
Van die de felve hardnekkig aankleefden.

verlifn Jf""""' boven-gemelde befchuldigingen nietJoh,„n«ver^noegd, ley hem daar-en-boven nog te laft (/) , dat hy in een van''*'>"'<'«^

als S.„°hfd' tenf f''^'^ ^'"""'a fP'rSd, en defelve gelijkotfS.ais bcltoolen had, fiende op het geen m de Kerk van Anablatao-ebeurdl'bending.
was. quam op feekeren tijd. als hy „aarBethe^revs^^^

fn°H^rt P' Anablata genoemd daar hy om lijn gebed te doen on, d«
in de kerk ging

: in defelve getreeden zijnde
, fag hy een gordijn of'"

""^
doek boven de kerk-deur opgehangen, waar op het beeld van rS,,? r"''''"^;of eemg ander Heyl.g gefchilderd was. Hy verfoeyde by figfSefti'^ken nieuwigheyt in de Kerk, die regt-uyt tegen het gefa| dfr Hevliï;
Schriften

( gelijk eygen woorden zijn) aanliep, enfche f '

de defelve van malkanderen
, radende te gelijk de Kerk-meefters defèl've hever te gebruyken tot een dood-kleed voor een arm menfch Defèdaar over misnoegd, gaven hem tot antwoord. Dat het niet meer danbillijk was, dat hy, dien doek gefcheurd hebbende, hen een andere

niet'lfrd
°P,'^'^gS=n ^'«^^ welk hy aanftonds beloofde en

eTverföfkenH" T '^.f^,
overfendende het belle dat hy konde krijgen,

ter ha?d 1 ft -
Ouderlingen van die iLtter hand te ftellen, en voor het toekomende forg te draaen dat fiilke

befchilderde doeken, t'eenemaal tegen onfe ReUeie m t
kerken met meer wierden opgehangen, alfo hy teXogfen vtp^t'waste waken en toe tefien

, dat al 't geen aanftootclijk is , en de KerkvaSJim, en de Gemeyntc, die fijne forg was aanbevoolen, nietpaft, teweé-
ren. Een voorbeeld, daar in de eer en 't eebruvk dpr Kprlr „
ontrent den beelden-d.enft fo merkehjk geSvtt S^^^^^
ders van de Roomfche Kerk daar geldig r.ede verkeken zip?^^^^^^^^

rmrs3dr ^'".T^y^Tr 1'
^^^^^ ^^^^4 die fd.ildery-^g-io mishandelde

, om dat hy defelve waande de af-beelding te ziin vandeen of d ander vuyl menfch, en daarom het fo euvel op n!m dat d^felve de plaats van een Heyhgenbefloeg, anderen, dutL bnefverdS^^//W toegefchreven word , anderen . dat defe
Oefchiedenis aan den brief van Epphanms

, door een latere hand, is
aangelalt So fpreeken er Baronius

, BeUarmïnus , en meeft alle vandog fonder grond of fchijn van reden j fo dat Baronitis , alle weer gel
daan hebbende om dat verhaal voor valfch uyt te krijten, egter op fijn
gilling met derfd vaft gaan: weshalven anderen, fiende dat al dat ver-
üraaijen en giffen te Iwak en ongegrond is, die Gefchiedenis voor waar-
agtig erkennen

, maar met eenen Epiphanius uytkrijten als een Icono^
een;vyand van den beelden-dienil , en dat men hem daarom in dit

verlchil met veel behoefd te agten. Sy hebben geen ongelijk, hem voor
luiken vyand van den beelden-dienft aan te fien , gemerkt EpiphaniusOOK elders daar van rond uyt gefprooken heeft. De Vaders van het twee-oe ^oncihe van Niceën(^), de groote voorftanders van den beelden-
aienit, itellen een merkelijk getuygenis van £;p///^^ï!;;/Vij- , defen aangaan-
de, voor: Hebt agt./eyd Epiphanius, ('t zijn hunne woorden) op
uwjeiven, enhoudvaft aan de overleveringen, diegy ontfangen hebt , fin-
der ter regter-ofter jlinker-hand af te w^ken. Houd altijd in gedag^
tenis

,
dat gy geene beelden in de kerken ,

nog by de kerk-graven derHeyli^
gen invoerdy maar houd God altijd in uw herte, en gedagtenis. Daar

[Yyy 3] fyW ^piph.Epifl.ibid.infne. (k) Syn,Nic€n.i, ja.e.Tom.Concil'j.p.^j^^
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fy nog verder byvoegen, dat die felve Vader verfcheyden redeneeringen

tot wederlegging van de beelden , en dcrfelver diend , heeft nagelaten

,

die de nauwkeurige en doorfnuffelende Lefersligtelijkfullen kennen vin-

den, 't Is wel waar, dat de Vaders van die Synode de kragt van dat

getuygenis foeken te ontfenuwen , maar op hoe lofle en onnofele voor-

wendfels fulks van hen gefchied , kan met het eerftc opflag haaft gefien

worden , wanneer maar iemand de moeyte neemd de Handelingen van

dat Concilie in te ficn. Maar ik fcheyde hier af.

WrcTcWan JX. De geeft van JolMtines was fodanig verbitterd, dat geene fagtc

johanncï.
^ijj^jgjen^ '|. befcheyden antwoord van Eftphanius hem tot bedaren kon-

den brengen. Hy braakte fijn gal \vjX.ztgcnEfi;phan'm, en de Monniken

van Paleftina^ die het met hem hielden, dog meeft tegen den H. Hie-

ronyrnm^ die aan de (ijde van Tipphanim was, en Johannes met fijne

fcherpe antwoorden fodanig verbitterde , dat defelve hem fijn dienft en

gemeenfchap met fijne kerk ontfeyde CJ) ^ en , hoewel het geen voortgang

liad , het land poogde uyt te jagen (m). De Vroomen waren over defe

ongelukkige verdeeldheden niet weynig bekommerd, en wenfchten van

rfamcn- herten , dat defelve mogten worden bygelegd. Onder anderen bemoey-

ond"cfiin°l
de fig daar mede den Gemagtigden x^rchelam{ii) , die de partyen be-

vcreeni'gfng woog , om tot het maken van een verfoening t'famen te komen ;
tijd en

aangcfteid. pjaats wierd beraamd > een menigte van Monniken en andere vloeyden

toe, om te fien wat uytflag die onderhandeling hebben fou, dog de tijd

gekomen zijnde, bleef Johannes agter^ om een onnofele uytvlugt?

Daar jo- de fiekte van fekere aanfienlijke vrouw ^ die hy niet kondc verlaten, hem

'^'"ibheeT^
voor die tijd belette over te komen j waar op hem Archelaus\\t'^^^^'

vercieen.
f^^j^^pp^j^ ^ fy ^ indien hy foude willen komen, nog twee ofdrie da-

gen hem fouden afwagtenj maar te vergeefs, want hy bediende fig

wederom met de uytvlugt van die fieke. Dus fagen alle onpartijdige"?

dat hy aan fijn faak wantrouwde , en geen proef derfde afwagten :
\ves-

halven de goede oude Biflthop Epiphamus , fiende dat Johannes hem

nog mondeling nog fchriftelijk wilde antwoorden , aan de Monniken
fchreef , dat fy met denfelven geen deelgenootfchap fouden houden ,

voor

dat hy fig van de kettery , daar hy van befchuldigd was ^ foude hebben

Johannes gefuyverd. Maar Johannes , in plaats van fulks te doen, deed fijnbcit

ombriJ''*
om de breuk en verwijdering nog te vergrooten^ want geen hy fe v"*^'

ven. ren gedreygd had, dat de wereld van Epiphanius foude weeten te leg-

gen, ftelde hy nu te werk: want hy fchreef naar alle kanten brievejij

Srenaan'
o^det anderen waarfchijnlijk ook aan Thcophilus

, Biffchop van Al^'

Th^opw". xandrien, die of op fijn verfoek, of uyt eygcner beweging, fijn
Ouder-

lus, ling Ifidorus met brieven naar Paleftina fond(ö), om het verfchil?

dietot be- het mogelijk was, by te leggen, en te fiegten. Maar Ifidorus had te

ifidol-us"^
grooten genegentheyt voor de gevoelens van Ori^enes , als dat hy iets to^

overibnd. n^idcel van den Biflchop van Jerufalem doen foude, weshalven hy te vo-

ren aan denfelven ^ en de fijne , fchreef^ dat fy pal ftaan ^ en voor gee-

ne bedreygingen fchrikken nog vreefen fouden j dat hy fijn reys regt op

Jerufalem wilde nemen , en aldaar met fijne over-komft alle deonderne-

mingen fijner partyen voor hem, gelijk de rook in de lugt verdwij^jo^

Die niet of gelijk lict Was by het vuur fmclt, wilde doen vervliegen. Overgel^^^

weihan- zijndc , maakte hy geen werk, om ^t geen hem belaft was, ^^^^^

voeren. Hy fprak wel tot drie verfcheyden reyfen toe die vande^i^^^^

re party i feyde hen wat hem van fijn meefter belaft was^ en g^^^^^^^g^

(/) Hieron. ad, Pamm.p. 1 79 . (w) ld. ad Theoph. p. 1 8<J. (») Ad Pamrfjach.
p- i^^'

(0) Ihid.p. ijc^.
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aeel goede woorden , om den vreede aan te raden , maar hield de brie-
ven van Theophilus aan hen gefchreven, te rug, enweygerde defeke,

vlnAWcT' ^" andermaal daar om fprak , over te geven, ja be.Eafoaa«
i^enae

Jelt het te rug houden der brieven aan den BifTchop van lerufa-7"g^
Jem beloofd te hebben

:
en dus liep fijn Gefantfchap te loor By fiin

vwr/'^^'""
>Wx een verdedig-fchnft C^) (door raad enbeleyd

van ///^ör/^x opgefteld ) mede, om aan rZ;^ö/tó/^x te behandigen waarm hy hem eerft met veele woorden vleyd, Dat hy als een Man Gods Tohannc,
met Apoltohlche gaven vercierd 5 lelfin het midden van alle fiine be^

f^h^j^c aan

fighcden te huys
, nog forg droeg voor alle Kerken , en byfonder diêS.'°^''^^

vanjerufalem (hoewel fuiken aanfpraak, gelijk ///Vm/y/^/zj- aanmerkt
op den Biffchop van Cefareën beter foude gepaft hebben), daar na fijne
partyen op het hatelijkfte voorfteld, en figfelven fegd verpligt te zijn
(gemerkt hy van Origeniaanfche dwalingen betigt was , en Epiphanius \q^acht der felven hem aangewefen had) iets tot fuyvering en verdediging
fijner gevoelens op te halen

j dog de voornaamfte pointen overftappen-
de

, raakte hfer maar twee of drie van het minfte belang aan , en verhan-
deld defelve fo ruw en flordig, als of daar ontrent onder de Regtfinni-
gen geen verfchil was , en defelve geen nauwer onderfoek verdienden,
^gter mogen wy ons wel verfekeren, dat defe brief, gemerkt Ifidorus
defelve gunftig uytley, te Alexandrien met genoegen is ontfangen.

11 u ^3^^^ ondertuiïchen driejaren lang (r), en verdroeg met Epiphanius
alle bedenkelijke hjdfaamhcyt 't geen hem van ^W^xwasaangedaan/'^^^jj^.,m hoope , dat defelve ten laatften fijnen goeden naam foude herMlen^
en de waarheyt doen zegepralen. Maar hy bevond, dat de man onee- '^^^^^^^^

neeshjk was, en fig van fijn ftilfwijgen enkelijk bediende , om de werlld "LvTamet een grooten ophef tegen hem te vervullen ^ weshalven hy voornam Kerken,

iigfelven met langer te verwaarloofen , en daarom brieven affond (x)naar
de voornaamfte Kerken, en derfclver Opfienders, de Bifibhoppen van
Jr'aleltma, Alexandrien, en byfonder aan Siricius

, Biflchop van Ro-men, daar de klagten van Johannes meeft rugtbaar waren. Maar ge-H:erony-
merkt men aldaar met regt wift, waar m het verfchil beftond. fchreef--g-ft
Tammachtus een geleerd Edelman te Romen, die na de dood van fijn
vrouw Taulma de Order van het eenfaam leven had aangenomen , aan p^^™'"^.

den H. Hieronymus. hem verfoekende om volkomen verflag van de ge-'*"'"**
fchapenheyt defer faken te mogen hebben \ welk hy hem overfond in
een grooten, geleerden, en cierlijken brief, waar in hy de geheelefaak
in alle fijne omftandigheden ontvouwd , Epiphanius en hemfelven fuy-
verd, en Johannes met fijne eygenc verwen uytbeeld. Defe brief was
gefchreven in het jaar CCCXCIIL Niet lang na die tijd fchreef de-
lelve insgelijks aan rZj^-ö/^/Z/Ar, Biftchop van Alexandrien, om de faken,
Qie Ifidoriis en Johannes van Epiphanius hatel ijk hadden opgegeven , naar
Waarheyt te ontdekken , daar hy dan te gelijk met een cierlijke welfpre-
kentheyt al 't geen, daar hy mede beklad wierd , beantwoordde, enbe-
tuygde, niet-tegenftaande al de fmaad hem en de fijnen van ^0/^^;/»^'^ aan-
gedaan, van herten tot vreede genegen te zijn, indien maar Johannes
de wereld , over de faken van het Geloof , genoegen geven wilde. De enThgo-

laak van Epiphanius dus ontdekt zijnde, fag Johannes dat het te ver- P^'^"^.

geefs was tegen den ftroom op te fwemmen , en liet fijn ophef fakkeh , johannes
fo dat hy, mijnes wetens , na dien tijd voor die faken geen harnas meer^^^'ffij»

aantrok. Dus konde de goede man , voor dien tijd , fijn aaflem fchep- kea.
P^n

: maar dat duurde niet lang : Want het verfchil over de gevoelens

van
\f) ^bid.o-p, 178. (q) Jbid.p. 164. (r) Ibid.p 167. is) Ihid.f. iSc>. in fi^at.
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Aanicyding van Ortgencs wierd eerlang , hoewel by een andere gelegentheyt ,

weder

tot nieuwe j^^gjjdig j en flcepte hem in nieuwe fwarigheden, die geen eynde had-

heyt^voor" den, voor dat fijn leven een eynde nam, waar van wy, tot beter ophel-

Epipha. dering van het overige leven van Epphanim en van Chryfoftomm (wiens

leven en bedrijf wy op lijn plaats (uilen ophalen) een nader verllag ge-

ven fullen.

XL De Ariaanfche ftellingen in het begin van defe eeuw hadden de

voor lang begraven faak van Origenes vry levendig gemaakt >
egterbra

defelve niet fterk door^ voor dat die eeuw by-na ten eynde geloopen

was. Toen rees'er onder de Monniken (?) van Egypten, en bylonae

die van den berg Nitria (daar de meefte en befaamde Kloofters waren;

Güdsoniig- een Vraag, Of God een t'eenemaal onligchamelijk wefen was, danoi

hcJtworS' de «ieelen en gedaante van een menfch had? Hier ontrent waren

van veciein de Kloofters niet van een gevoelen i veele ftonden voor het Regtlinnig

Sr gevoelen 5 maar andere, die onnofel en eenvoudig waren, en daarom ae

Schriftuur-plaatfen , die aan God oogen
,
aangefigt , handen j e. f ^'^^

'

fchrijven, naar de letter verftonden, namen het laatfte aan , ftreedend^

ongemeen hevig voor, en gemerkt de Schriften van Origenes zegens

gevoelen doorgaans wierden ingebragt, verwierpen fy dien Vader, en tro '

ken het harnas aan tegen alle , die hem goed keurden , en voor regtim-

Theophiius nig aannamen. Thans was Theophilus Biffchop van Alexandrien :
een

G^soniig- en fchrander man, die een quade faak, by gelegentheyt, een goe-

charneiijk- de verw wift aan te ftrijken , en met alle winden , indien hy maar aaa

^«y^- door fijn oogmerk bereyken konde, waaide. Hy had in fijne P^^*,^^'

brieven hemfelven rond uyt verklaard voor het gevoelen van de
^J!

chamelijkheyt Gods^ en in fijne predikatiën vry fcherp tegen de ander -

gefinden uytgevaren. 'Dit quam eerlang de Monniken te Nitria ter oo-

ren , die , daar van gevoelig , in een groot getal naar Alexandrien ^P^^^-T

den, met oogmerk, om hem fijne godloosheyt (dien naam gaven fy net^

op verbeurte van fijn hoofd ^ te doen verbeteren. De Biflthopj

hunne komfte gewaarfchouwd
, ging hen te gemoet^ onthaalde fe n]^

een vrolijk aangefigt , en fprak fe aan met de woorden Jacobs tot lij

Gebruykc broeder Efau (y) > Ik heb ttw aangejigte gefien , als hadde ik Gods aanr

df Mo.faT'^^^^^^ è^fi^^^- loofe en dubbelfinnige woorden wierden

ken dub"-"'" eenvoudige Monniken voldaan, en fl:clden vaft, dat hy God begreepj
Wfinnige aangefigte te hebben als een menfch, dog feyden hem met eenen > ^

.

woorden.
uuaarlïjk meend H geen g'^ figd, fo veroordeel de Boeken van 0^^%

'

nes j door welke veele om anders te gevoelen verlejd , en , om ons te oe-

vegten^ gewapend worden: indien gy dat weigerd, wy hebben '^^^r'^^I

nomen u te handelen als een godloos fnenfch , en vyand van God.
op hen de Biflchop antwoordde

^ Weeft fo haafttg niet, Heeren,
bereydwilUg om V geen gy voorfteld te doen: Ik voor mijn deel "^^^J^Ji

Waar door de Boeken van Origenes , en veroordeele alle , die de felve 'voor goe

voldaan
Monniken die verklaring gehoord hebbende , namen nun

waren, affcheyd., en meenden een groote faak verrigt te hebben.

Vier broc- XII. Hier mede had het verfchil konnen afgefneeden en dood 2ij >

derende niaat Theophilus vond goed, tot voldoening van fijnboosheyten\vr^^^^

fugt , defelve weder op te halen. Daar waren vier broeders , f^f^^^
hunne uyterlijke geftalte Zi?7/^/, dat is, de Lange ^tmamd j \iJs
figt over de Egyptifche Kloofters hadden , Diofiurtis ,

Eufebius en Euthymius, mannen, die wegens hunne geleerdheyt
en b

vrugtig leven vermaard, en byfondere gunftelingen waren van
-^^^^.^

0) Socr.lib,6.c,7.p. ^op. Sozfim.lih.S. i. ii.p.yji. (v) Ge».^^.io.

deren de
Lange ge-

«aamd.
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ACnVn m"^
ge"°^g&»ni twee andere van hen , om by hem te

fcS Maar Ifeder/'"'" Kerk

zijnde "eeneil mït hun C h""""."'"^"
^""^'^''j"^ ''•'T-"*

Qig, en byfonder fijne gierigheyt en fchrapery , daar toe hv fien ^,„7

i

gebruvken. moede zijn^de , namen voor tot liunne fo Sr lelie?dfwenfchte cenfaamheyt en ftil leven weder te keeren DenV^ i
'

Öinï^ omUfuIks af teraden, mt merkeïdeXt'ontr'
om hem .^°°"r'" ''y'^"'^^'> wat redenen f/hadde„

hv fi^,, TT' ''^T^''
K bulderen, en te drey|en

,

w^5n:^Ht"nfSr^&^^^^

:?gTmii^tty'trgaïï^^^^^^^^^
alsg^tuygelve/fefere UyteX

ker ftuk eoeds V.c I \heofhUus fufter reeds erfgenaam van fe.

nSïfter en^OnfiJ^f '
«n ten deele, om dat hy de Rent.

weygerd en t^^<r.r t- u ft^^^" ^°°"i"gen had afgevorderd, ge-

Armfn I
M'J"^ '^'^"yp^ '**<^' K zijn. dat cle rugeen derArmen, als zijnde de ware Tempelen Gods. bekleed ^.n^?? •

gewanden verquikt wierden, dan dat men dat eeld to^^

^^^^^^ '

ac toets niet kennende uytftaan, poogde hv hprf^lvo ^„ t
dien hy de faak liet beëdigen, iLwiifen j j

Jongen,
gen ontdekte den aanflag .^enCÏTeSeld H^f^f'"''^'' ^'lJ°?-

vJn 5.T v'"" 'TT ^^«^ommuniceerde en fneed /jS
de klnn M?""*'"'''''Pu''^' °f hy wel veylig aldaaff^'

Sr iarên ^.w^''"/."?' r''
^'-^'S'^ alwaar h^ in fijnejon-

iSi tóevWf '
d°g 7A..Mi/«xvolgdehemmec

ftieek hem In ^
gebiedende de Biflthoppen vandieland-

ten lU i!^ ""^i" ^'^T '"i"'?^''?'
bun gefelfchap uyt te fluy-

Z bewn^
bebbende, en met de ramp Van //i-Di=.«

dwfi.ll T"j-7^^'''^'S^f *^^1'Se uyt hun midden, en t^«w»«a/ tot ?™ 'P'*

heele f^k r^f
' T"'

o"» ?et den Biflthop over die ^^..tlZ^:

Iv!, l 1
'P"'^'*:en- Defe verworven fo veel by hem ƒdat hv !& *n«J.

J dekerk-gemeenrchap teherftellJn, n^LruVlus.
SeS ""^

1-^ Toltfkking van fijne belofte aangemaand
, wierp, om

ia
af te fmjden, een der Monniken in de gevanjkenis,

vaft ho„/ 3 ''J" hals fmeet, eniiem daarby

h^m h l M (""^^"'S ""^o
^yg=" banden in fijn aangefigt fioeg, dat

ftem het bloed alom uytborft, onderwijlen met harde en hevige woor-oen hem toeduwende; Ketter, verwerp en vervloek Origenes, hoe-
wei er te dier tijd de minfte gelegentheyt j om fo te fpreeken^ niet ge-

f"^'"*' en fijn gefelfchap gingen, dus bejegend, hunne
•«KKer in lijnc gevangkenis volgen ^ en wilden daar niet uyt komen,

lx\ , ,

[Zzz] voor
^'J

(;) PMl.dfvit.Chrff.e.6.f.i%.
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Dog wierd voor dat Theophilus felf hen daar quam uythalen. Defe ,

naderhand

inichijn bewogen om hem te komen aanfpreeken, wierdenvan hem wel bejegend,

bevreedigd.
dat hy hen om vergiftenis, over 't geene gefchied was ^

gebeeden heb-

bende 5 in vreede het naar huys keeren.

Thcophi- XIII. Maar hoe beweeghjk en Chriftelijk hy fig ook uyterhjk moge

gelaten, fijn eygen fugt en drift hielden ftand, en vervoerden bem we-

der een anderen weg uyt. Het was nog in fijne geheugenis ,
dat Dtof-

cttrtis, en deftelfs broeders^ met hem hadden overhoop

daarom, hoewel hy Ammonhis , na dat hy hem fo onbefchoft had -

jegend, vriendelijk en beleefdelijk onthaald en affcheyd gegeven naa

,

nam hy voor, fiilks hen allen betaald te fetten 5
dog daar fag hy geen

kans toe, of hy moeft de andere Monniken, die hen groote eerbied toe-

droegen, tegens hen opftooken Hier toe nu oordeelde hy dat mets hem

fo wel konde dienen , als fig met het onlangs begraven verfchil weder te be-

Loofcmid- helpen. Hv wift dat Ammomus , en deflelfs broeders , fterke drijvers

tti"e uyt waren van Gods onligchamelijkheyt , die, nevens andere redenen,
^.^

u werken, door de getuygenifTen van Ortgenes doorgaans beveftigd wierd. ^

maakte hy door fijne brieven aan alle Kloofteren bekend, defelvewaa

-

fchouwende voor "Biofcurtis ^ en deffelfs broederen, die de leere vant'-

rigenes volgende ^ een godloos gevoelen, dat God onligchamelijk iSj

cn, volgens het getuygenis der H. Schriften, geenoogcn, ooren, han-

den of voeten heeft , poogden in te voeren > 't welk fo veel iiytNverKte,

dat het meerder gedeelte van de Monniken, eenvoudig en ongeletter.

zijnde , fig voor het grofft en ongerijmdft gevoelen verklaarden ,
e >

't geen hen in geleerdheyt ontbrak , met drift goed maakten , fo dat
^

hunne party niet door nette redeneeringen, maar met geroep en gefchfee^

Itaande hielden. Geene kleyne oneenigheden en ongeneeslijke twepdrag-

ten rcefen hier uyt , en de eene party befwaarde de andere met hatelijK

benamingen i
die voor Gods ligchamelijkheyt ftreeden, noemden déan-

dere fpots-wijfe Origenijim, gelijk de anderen in tegendeel defe brand-

merkten met den naam van Anthropomorphiten. Iheafhïlus ,
om huf^

ne oogen verder te befwalken^ en wat ftof in defelve te werpen, bê-

. riep een Synode te Alexandrien (^) , alwaar men veel tijds met

van Ortopiipx Xe. nnderfneken en te fchiften fnilde. en veele eevaarulvan Ortgenes te onderfoeken en te fchiften fpilde, en veele gevaarnj

Hellingen, uyt deffelfs Schriften verfameld, ophaalde, die de gunl

lingen van Ovigenes n iet derfden goed keuren ^ en voorgaven, indeiie

Schriften door Ketteren bedrieglijk te zijn ingelaft. Een faak , fiy^^^

fy, daar men fig niet over moeft verwonderen, gemerkt defelve niet g^'

fchroomd hadden het Euangelium felfs geweld aan te doen, dog^^^l^

Ie de Werken van Ortgenes niet moeften verworpen worden ^ om dat

hier en daar iets quaads , dat een verftandige Lefer haaft kan ^^.^^^
was ingeflanft^ maar dat dat vervalfchte verworpen , en de regtfinnjg^

algemecne waarheyt moeft behouden worden. Maar hetonderfoek _

van wierd afgefneeden, doordien men voorgaf, dat'er, buyten dic va^

Ortgenes, Boeken genoeg waren, die de Kerk had goedgekeurd

het lefen van die Boeken niet behoorde te worden toegeftaan, ^.^^

fe den eenvoudigen en onvoorfigtigen meer fchade, dan den L^fi
en fchranderen voordeel doen konden , en -dat om die reden het gof

^
quade te gelijk verworpen , en de tarw met het onkruyd t'famen

gefmeeten worden^ weshalven beflooten wierd, dat niemand de ^2f- /G.«^^jf

Ortgenes foude mogen lefen of hebben. Dit nu raakte wel ^
en iljne broederen niet, die^ gelijk Theofhikts wel wift, g^^^^

(^) Pofihnm. ap. Sulp. Sever. Bidog. i,c.:^.p.i 47.



XIV. Du fouden de Monniken, indien fv daar tei^pn,,, j-
geweeft

, buyten twijfel de Synode hebben oLdekt Sr*^'^
d def^r'

niet gedagvaardW , ge„,erkt K wTslSkT'V
uüoie en loofe middelen aan het lipt fl-nndpn fr^Ur.^^ ^

F^ora, en üjne
mogelijk om diereden,dachyfignoo on^^^^^^^^

"«^''^
maar enkelijk tegen '^mmonius cn dXlt Z^^^^ ^'^ Monniken,
een Synodale uytfpraak wift uyt' te werken I. foT'

^"^"^^

W/Vx verder verhaald, mosen Ufjf ' ^
,

van de Monniken vijf,' dTeTv hfn? '
r
^ "^^ ''^

daarom, naar alle i^JSmlT f"""" fH^ T''^ ' ^"
volgen, een van welke hv to Sl ' /ï' "f"'"

''^ter fouden in-
^Ifo'er geen ftad open wJ 1 h ''T

(hoewel maar van een flegt dorp.
Ouderling, en de dr,V Tn/

^em daar in te voeren ) , eentweedeto

T^^ou^U:^,^:^::,^^^ Aan defe fijne

deren, die hf felfs had ontworpenfwelkeTond"^^^''!,'"'^"^'^aan hem, in tegenwoordigheyt vandSelr ' ^ndaarna
d.e TheophilusUh of hy nergens va^lï^ïenTJ^'^Vr^'^r^^^^^aannam, en aanftonds aan den Kevferl.ftrn q!

"yt hunne handen
n.ng van Egypten, overhand:Sït verfóïk ^hulp, om fulke vuyle menfchen hef I S^'^S en
wierd toegedaan . weshalven hv. m.. CT" "Z.' '".^^S^" ^ '^^e•k hem ontrent de
een gefelfchap van menfchen , die fi„3 fI!I,T

^^^''^''^
' ^" ™et ^'»"nto,

dien eynde door den wijn verhittet^7 L «ytvoeren, en tot
nam naar NitriaC*), alwaar hy^rft od 75.7/

"^'S'"?' enfijnweg
fette, en in bewaring gaf van fnne Erh^on^rf cf'

^ien hy a^ .„ b„ro„.

eerft der£n:fkén
^e mannen, die hyfogt, niet vindende)

ne Bijbek en i
Cellen

. vervolgens hunne Boeken , en onder die hun-
naar Lt foln vnn rff

Avondmaal overgefchooten
, ja,- Jo^^^n:Tn tn=S°:!rv7r&^^ f

nen^vev c z^in 1
^ «f"^^'

^^t fy .n die Geweften metfoudenkon-

ontkomeL\vas { i ^'^Z^»'"- C die insgelijks

TerufUem In L 7^"^' Paleftina, en eerft aanquamen te

Beth f!^'
^an daar voorttogen naar ScythopoUs (eertijds genoemdWan, en gelegen aan defc fijde van den Jordaan , in den'^Stammc
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Dicfigin v^nManaffe), alwaar fy, gemerkt te ^j^^ P^f!\^f^^^^^^

Paicftina ^gi^^er bladeren de Monnikken m hunne dagelijkfche hand-werken wntcu

tegebruykcn, wieOchen, fig nederfloegen. Herwaards quamen veele

van hun oud gefclfchap , ten getale ^ feggen fommige ^ van tagtig >

andere feggen van hondert fes-en-twintig , andere felfs van drie hondera^

tot hen affakken. Maar dit alles belette TheophUus wraaklugt niet>

want hy fchreef fcherp en meefterlijk genoeg aan de Biffchoppen m l^-

leftina, dat fy buyten fijn goedvinden defe vlugtelingen met behooroen

aangenomen te hebben , maar fulks , om dat fy het m hunne onwetenney

gedaan hadden, foude over het hoofd fien , mits dat fy ijet deieivo

voor het toekomende geene burgerlijke of kerkelijke gemeenfchap meer

hielden. Des onaangefien bleven fy aldaar, ter tijd toe, dat lyg^^^oru

hebbende , dat TheoPhilus eenige naar Conftantinopelen , om over iien aan

het Hofte klagen, wilde affenden, raadfaamft oordeelden fulks voor

Sy komen te komen. Dienvolgende reysde T>iofcurus , en met hem "^f^^pr^

ftlnnop'e andere, derwaards, alwaar fy van Chryfiftomm , thans Aards-biiicnop

ferTT/ van de Keyferlijke Hoofd-ftad, met behoorlijke beleefdheyt en veeleer

worden
bied bejegend wierden. Uyt dat geheele beleyd^ fo als het ons reeas

wel ont-

haald van

Chryfo-

ftctnus.

Degeioot- x^amd. Ik weet wel, dat men onlangs gepoogd heeft hem teverici
-

radder "C" 5 en van alle nafpraak in defen te fuyveren , en tot dien e)'" f
^

ge&iede- 't gccn van fijne handeling en bedrijf ontrent de Egyptifche ^^^J^
nis word verhaald is, in twijfel getrokken, en fig als een verdigtfel ,

enkelijk ve -

" '

fonnen van de Origenes-gQÜ\}dc Monnikken , om de wereld daar meö^

tc doeken, verbeeld heeft : maar dat is een vryheyt, die ik beken my

niet te derven aanmatigen. Althans die gefchiedenis is niet alleen ver-

haald van Socrates en Soz>omenus , mannen, die in andere faken geloot^

worden j die geen voordeel konden hebben met anders te fchrijven ats

de waarheyt wasj die, fo niet ter felver tijd, immers niet lang daarna

geleefd, en fommige van die daar in gemeld worden^ gekend ^^^^f^'^

maar ook met alle omftandigheden naukeurig befchreeven van'P^i^^^.^

(of wie ook dc Schrijver van die t'famenfpraak is) die nevens
^'^f^-^

ftomus voor een groot gedeelte daar wierd ingetrokken ^ aan die bro -

'deren gemeenfame kennis had , en van 't geheel beleyd defer faak WJi
^

Ik loochen niet , dat die voor Origenes waren , Theoj>btlus hatelijkeroe-

fchreeven, en fijn doen erger opgenomen hebben ^ als wel behoei^^^

Maar te feggen, dat die geheele hiftorie maar een verzierfel is^ om ^

Sozomenus feyd een byfonder voorval door fijn vriend, dien hy ^^"^^
'

len geloofde, uyt den mond van de Monnikken fclfte hebben (daar oo^

Sozomemts (d) fulks feggende, enkelijk van Theophitus misnoegen teg

Ifidorus fpreekt) is te hard, en foude van te grooten gevolg zijn: vva^^

genomen hy had het geheele verhaal uyt den mond van die Monniken

had ,
mag dan niemand in fijn eygcn faak geloofd worden ? Ofkan ^^^^^^

de byfonderheden van een geval fo wel weten, als dien het 3^
."^^

p,eC

men ? En om de waarheyt te feggen , indien een gefchiedenis ^ . j^^^^j-J,

alle omftandigheden bekleed door meer als een Schrijver verhaald

haarc geloofwaerdigheyt verlieft , enkelijk om dat de Schrijver

daar iets daar by verfierd heeft , fo weet ik qualijk , op welke

lijke GefchiedenifTen men foude konnen vaft gaan.
ehaald,

XV. Dus verre hebben wy die gefchiedenis in 't gemeen opg^n
^.^

(J,) Sozjam. lih. S- c. ii.p. 772.
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stnJ/ f "if^^' °? ^P'f''"»'"'^ ful'en thiiys brengen. rW^i/windeneopl.il..

ma.lr f II
'^.^ '^^'^ Ongenes hebbende veroordeeld ,

^^^t fijn

.^«f di^ rh' '^f.'^^"
br.even1,ekend. en poogde Ep^^ha-ZZ^'oi«'«s, die thans wegens fijne hooge jaren en fonderhnge geleerdhevt eng'""»'»»&"avrugtxgheyt leer geagt was , tot fijn gevoelen over te halfn rp\ nVr^^^^°'^'om dat hy te voren met hem als een M^ropomorfhyt over hoop cêL ^gen had, en nu om fijn vriendfchap te winnen , (iin aevoelen fn^l r ?° k'I.

ontveynsde (gelijk hJsocrates en So^omenus opo^en) want L
Johannes B.fl-cl.op van Jerufalem , hem, gelijkt" eidsiïd hebben, dielak had willen opwerpen (daar RufflLy-] geloof aanleft^egter had aanftonds fiilks tege'gefproken%n van filSweerd; maar om dat hy wel wift, dat dien nabuur , een man ^^nSfo
grooten aanfien, aan fijne fijde te hebben fijn faak geweldig ftevieen foude

;
weshalven hy, nevens den rondom gaanden brief, nog bylonder aan hem^hreef(|) berigtende, dat hy met het fweerd des'^ Euangeliiims d™Di.„.h«ipprigemffifche ferpenten, die uyt hare holen gekropen waren , in ftX^v"

S?ufverd had" Y^f^^'^V^^ Nitria van die pe'ftilentialebefmett.ng'"*'-

In ondllH ; tl ^'^^ P''S' «rijden als

het "^T"? ^^'^ "^'^ g«"^' ^^'^'ke nog in hc't midden van

Mnfnn I '"''f"' f^^^-^lP te komen, en totdieneyndealledeB.lTchop.KIT ^yl^'^dtfamen te roepen, en een Synodalen briefnaar Con-

kPtrl
^"

I
" " ' ^y"*^^

' ^" byfonder fijnekettery, dooreen algemeene toeftemming mogt veroordeeld worden • kthy hier van ook behoorde kennis te geven aan de BilTchoppen van'lfaunen
, Pamphilien en de naaftgelegene Provinciën

, teneyndedefelve n
gelijks doen mogten en raadde hem, op dat de faak niet mogt worden
uytgefteld, een van fijne Clerg.e. die van al 't geen hier in gedaan was"
befcheyd geven konde met brieven naar Conftantinopelen af teveerdi-

Iers' ^tf J' ^ '^"^^ --^^ds de hoofden van de Nitriaanfche Kloo-

ien had P« *A r'^™ 'ï'^" ^y"de derwaards gefon-den had_ Eftphamus, als zijnde een man van een gefegcrelijkeninborft wdkE.;het fig hier door hgtelijk bewegen, te meer, omd^athrmetLn groo en
drift tegen Or/j<?«« ingenomen was. Dus fond hy ten eerften den brief

Theofhtlus, en daar by een van hem felf (h) aan fijn ouden vriend
titeronymus, waarin hy als zege-pralende verhaalde , dat t'eenc-
aiaal uytgeroeyd, en de zege-teekenen van hetkruys opden berg Raphi-dim opgeregt waren, en dat, gelijk eens /j^^?/ denfelven had overwon-
nen door

, wanneer hy fijne handen ophief, alfo nu ook door
oen lever van Theophiks op den Altaar van Alexandricn een banier op-
geregt was tegen Origenes. Vervolgens ontbood hy alle de BilTchoppen In cenSr-
van Cyprus (/), met welke hy, by wege van een Synode, het lefen van"'"'?"rt
Origenes boeken verbood, en defelve veroordeelde. Hier van gaf h^^t^-'
met een brief verflag aan Cbryfoftomns , BifTchop van Conftantinope- "i''!,-'"-

en, met verfoek, dat hy dog Origenes fchriften felf niet meer wilde
leien, en door een Synode van fijne Biflchoppen befluyten, gelijk fy in
^yprus gedaan hadden: maar Chryfoftomus , de faak verder infiende alsherfeivr
t,ptpbanitts, wees dat af, en liet fig nog door fijn verfoek^ nog door '«''"'l''-

net gefandfchap van Alexandrien bewegen of overhalen.
XVI. Epiphanius , merkende dat fijn verfoek verworpen wierd , be-

floot felf, hoewel hy van feer hooge jaren was, naar Conftantinopelen tTnT'lt-

[Zzz ?j te

(.') Socr.Uh. 6. c. To.p. ^i-j. Sczm,. lik S. c.i^.p.??';- (ƒ) Hitron. afol. adv.
P'-p. 240. (»• Af. Hieron. Tam. i.n. 3051. (h) Jeud Himn. it;W. 0.511. (ftSocr.^ Se^m. loc. eit.
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ftu n?

reyfen , om in eygener perfoon die faak nader aan te dringen > waar

Conftanti- toe hy biiytcn twijfel door Theophïks aangcfet en bewosen was. Met
nopcicn dit voornemen ging hy (een affchrift van het Synodale vonnis mede-

nemende) fcheepj en eenigen tijd hebbende gefeyld, trad te Hebdomon,
een plaats feven mijlen van Conftantinopelen , aan land, daar hy ineen
kerk^ die de laatft overleden Keyfer aldaar gebouwd en ter eere van

wathvon
3^"^^^^^^ Tioopcr gewyd had', getreden zijnde, denheyligendienft

derwegen "^^^^"^"i- ^^^fe Kerk een zijnde van die % door bevel van de Keyferin
deed. tegen den Biffchop hadden aangekant, wierd hem geklaagd , dat hen

een Diaken ontbrak , weshalven hy op hun verfoek een Diaken aldaar

aanltelde. Het was onnodig dat ^^^rö^/^j- fig daar over verwonderde
en voorgaf, dat de Hiftoric-fchrijver daar in een misflag gehad heeft,

gemerkt Epiphanius diergelijke reeds lang te voren in Palellina , onder
het gebied van een ander Biflchop, gedaan hadj ook is het niet waar^
Ichijnlijk, dat die Hiftorie-fchrijver in een faak, die geen veertig jaren

eer hy fchreefgebeurd was, misverftand foude gehad hebben: maar alle twij-

Chryfo. ^^^^"S daaf ontrent word afgefneden, doordien wy vinden , dat Chry-

ftomus fojiomus hem fulks naderhand verweet. Van daar reysde Epfhanïus

fdeefdcTiik"^^^
C^ry/ö/^^w/zx gehoord hebbende dat hy de ftad naderde,

tegemoet. ging hem, om hem met behoorlijke eer en agting te ontfangen, met

Noh;.^
fijn geheele C/é'rj/é' te gemoet, en vcrfogt hem met alle belcefdheyt fijn

ïïfnfijn
^erblijf by hem m fijn BifTchops hof te nemen : mair EpManius toon-

huysteko-de klaarblijkelijk, dat hy met een opgevat voor-oordeel befet was :

DaTkpi-
'^^"^ beleefde nodiging niet willende aannemen , aincr by een gemeen

phanius man thuys leggen , alwaar hy de Bi/Tchoppen, diè thans in de ftad
'«^cygerd. vvaren, t'famen nep, en hen vertoonde wat'er in Cyprus en teAlexan-

Hyfpreekt ^f^^
\^^^^^xï vau Origeiies beflooten was, fonder te feggen wat

wetfom- tegen defelve was ingebragt. Sommige derfelven volgden, uyteerbiedeni«

Slfpp^en'
ouden Man, fijn voorftel en verfoek in, en ondertekenden de

• gevelde vonnifTen, maar de meede weygerden fulks te doen : onder an-

?Smus r^'^ï'
^""P^'^j'^otimus

, eenBifichopuyt^Scythien, volgens de manier vart

fpreekt "J" l^nd-aard, bot en rond uyt^ IVat my aangaat, Epiphaitius , ik fit
niet nemen Jmaadheyt aan te doen een man, die reedsfilangover-

S^"- leden, en dte met fo grooten roem van geleerdheyt en godfaligheyt geftor-
-ven ts y tk fal my ook niet aanmatigen te -veroordeelen V geen onfe Voor-
faten nooit verworpen hebben-, te meer, om dat ik van geene quade kcr-
Jtukken m de werken van Origenes weet-, en haalde met eenen een van
Or/g^'/z^j' boeken voor den dag, welke hy het gefelfchap voorlas , endaaf
uyt toonde, dat de verklaringen daar in bevat met het <Tcvoelen van de
Kerk over-een quamen^ daar hy nog verder byvoegde, dat die manier
van doen ongerijmd en gevaarlijk was, en dat diedefe verklaringen ver-
oordeelden, de faken, waar van die boeken handelden , met eenen onwc-
tende quamen te verwijfen.

chryfo- XVlL.Dies niet tegengaande, liet Chryfojiomus niet na Epiphanius

vSt bejegenen, gelijk deffelfs hooge jaren en bediening vereyfchfen, en
Epiphanius verfogt hem nogmaals (/) fijn verblijf by hem te willen nemen, op dat

?an^fi;ï''
"^^^ ^'^^"^e" ceten

, maar God bidden en dienen moeten j
dog

huys. hy kreeg tot antwoord, dat hy met hem nog eeten nog bidden wü^l^^

wiïcHng
"Dtofcurus en deffelfs aanhang foude uyt de ftad gebannen,,

daarover ^n het vonnis tegen de fchriften van Ori^^^é-J ondertekend hebben '
^^^'^

Seyi ^ "^^"^ Chryfofthomus weder te gemoet voerde, dat het een onredelij-

^cn.
onvoorfigrigheyt en dwaasheyt foude zijn, hier in iets te doen, voor

dat

QO ^nn, 40Z. p. 147. ^/^ Socr. IA. €it, c. 14. p. .,0. SczcmM c.
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aat de faak opentlijk onderfogt en overwogen was. Men behoefde C^ry-
jojtmus vyanden met te leeren wat voordeel fy met het verfchiltuffchen ^W^f^o-

zrT^ ^"^^ weshalven defelve, Tiende hoe voorba- rnSe„'ng t^ptpljamtis was, hem tot allerley fchielijke en onvoorficrtice onder- ^P'p^*^
nemingen aanfetteden, onder anderen ook tot het volgende • Des voken- ISl'^nJnden daags ftond'er m de Kerk, d.e naar de Apoftelfn genaamrwlfrd

,

een groote Vergadering te fuUen t'famen komen , derwaards ftelde men
valt iovx^Q Eptphamus komen, en opftaande voor de geheele Vereadermg eerft de fchriften van Origenes veroordeelen , daar na THofciirusen
deflelfs gefelfchap van de Kerkelijke gemeenfchap affnijden, entenlaat-
ften Qhryfoflomus, als het met defelve houdende, hekelen. Door ditmiddel verfekerden fy figfelven, dat Qhryfoftomus niet alleen voor de Ker
Kelijke tucht , maar ook voor den haat des volks foude bloot ftaan en
delelve af te wagten foude hebben. Dog defe aanflag wierd aan Qhry}o(io- wdk

bekend gemaakt, die des volgenden morgens, fo als hy ftond naar
^hryiofto.

de Kerk t€ gaan hem door Serapton fijn Diaken liet aanfeggen, „Dat "0^°"
„hy de Kerkelijke wetten geweldig had te buyten gegaanT doordien„hy iemand onderfijn Bisdom ineen Kerk-bedieningaangefteld, buyten

"n^n^ P^ï^^^n^'^^^^^'^^^y^ Godsdienft in fifne Kerken be-

a^^^v.Tx}^l
laatften, een en andermaal genodigd zijnde, gewey-

''fetxïl^V^V^^^^'"'!^''^ en gedaan wathemgoeddagt, Dat
'
vl^r.n ^^t^^ u'j"

% voorfigtig tedragenfalfo te
„vreefen was dat . het volk aan het gaan rakende, de meefte fwarie-
righeyt op fijn eygen hoofd foude nederfakken. De oude Man wiefddoor die boodfchap ontfteld ftaakte fijn gang naar de Kerk. en week

niet lang daar na uyt de ftad.
^ o o ^ w^tiv

XVIÏl Niet beter voer hy aan het Hof. De jonge Prins de foon Epiphanius

^jp Arcadius (m) lag te dier tijd gevaarlijk fiek. De Keyfenn Eudoxia, ^^^t"--die fig daar veel aan het gelegen zijn, ontbood Epiphanius (wiens godfalig-

ir.7°
"^'p alom rugtbaar waren/en verfogt hem God voor

woord hTfhV^T 1

Eptphanius l^i haar tot ant-

ruTt^^lt^^^^
wel en gefond worden, indien fy maar TO.y^«-

en deflelfs ketterfch gefelfchap afwees en varen liet: „Indien, feyde
„daar op de Keyferm, het God beliefd mijn foon weg te nemen, fijn
„wil gefchiedcj Tie Heere heeft gegeven, en H is hy, die weder weg
^.neemd. En wat u aangaat, indien gy de dooden konde levendig ma-
.>ken, uweygen Opper-diaken foude fekerlijk niet geftorven zijn. Syfag-
niet dat feggen op Crifpion, een van fijne huys-dienaars , dien hy Aarts-
öiaken gemaakt had, en die nu onlangs geftorven was, en merkte uyt
lijne woorden, wat hem in de weg was> weshalven fy en def-
icits broeders ried naar ^^i/W^^j- te gaan , en hem op te wagten, gelijk
lydeeden: Epiphanius wx^^^di^ hen, wie fy waren, j^mmonius

,
w^t onAcvh^n-

Jer naam antwoordende, feydc, fy warende Longi fde lange) uvt Egvp- '^^'"•e^"^-

ten overgekomen, die van hem verfogten te weeten, of hy eenige van ^^.'"^"e'LTu-

X?
" gelefen, of met iemand van hunn& leerlingen omgegaan gi-

nad. Neen , feyde Epiphanius. Op wat grond dan , feyde Jmmonius,
nebt gy die geoordeeld Ketters te zijn, welker gevoelen gy niet weet,

^ die gy van Kettery noit overtuygd hebt ? Op het hooren feggen , gaf
Epiphanius tot antwoord. Wy, {ejde y^mmonius

,
gaan geheel anders

te werk
; wy hebben met uwe leerlingen meermaals gefproken, en uwe

ooeken
, byfonder dat Ancoratus genoemd word , gelefen . dog als vcele

w-wea naam bekladden , en u den naam van een Ketter gaven , fo heb-

W SQzsm. ihid. c.i<^.p. 777.
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ben wy Cgelijk het ontrent fuiken eerweerdigen Vader betaamde) voot

u in de brelTe getreden ^ en uwe faak tegen alle partyen en tcgenfprekers

ftaandc gehouden j en daarom behoordet gy die , welke gy nooit ge-

fproken hebt , niet te veroordeelen , en met geene faken , daar van gy
hen niet overtuygen kond , te befwaren ^ nog ook op die wijfe te beta-

len die geene die van u fo wel gefprokcn hebben. De goede Man over

Hyver fuiken Verwijt befchaamd , begon wat beleefder te fpreken , en fcheydde

Snftami. bedaartheyt van hen af. Niet lang daar na , ^t zy dat hy van fijn

nopdcn. gedane reys berouw had> of dat hy van God gewaarfchouwd was, dat

de tijd van fijne ontbinding naderde > maakte hy fig gereedom weder naar

huys te keeren.

Misiijktf. XIX. Men fegd^ dat Chryfoftomm en Eftfhanim fuUende van mal-

cKft" kanderen fcheyden, voor het laatfte eikanderen mislijk toefpraken :
U

inusen°E- hoop ^ k^dc Epij?hanius , dat gy geen Bifichof fterven fult. Ik hoof*

pipiianim. 2Lm^ooróiQ Chryfóftomus , dat gy niet levendig fult fhuys komen.
dat waar is , fo fien wy daar in , dat aan de eene fijde wijfe en vrooniö

mannen onbedagtfaam konnen uytvaren , en door fchielijke en onrede-

lijke driften vervoerd worden j en aan de andere fijde God menigmaal

de menfchen vat op hun woord , met hunne cygene roeden geefield, en

de vrugten van fulke fchielijke en onbefonnene wenfchen , daar de bedaart-

heyt en reden hen voor foude doen fchrikken , laat plukken ,
gelijk het

in dit geval gebeurde j want Chryfoftomus ftierf in fijnballingfchap>
en

Die Epiphanius quam niet levendig t'huys. Te fcheep gaande , nam hy van
tfchcep de BifTchoppcn , die hem uytgeley deeden , fijn affcheyd met dcfewoor-

den i Ik late u de ftad, het Hof, en de faken, fo als fe zijn: Ikg^
^f'

nen , en fpede naar mijn eynd. Het fchip raakte ten eerften onder zcyl >

cn voerde hem binnen korten uyt hun gefigt , als een voorboode vafl

/ijn fchielijke aanftaande dood , alfo hy binnen fcheepsboord ftierf.

lybius Cn) , die hem op defe reys feyd vergefelfchapt te hebben ,
geeft

ons een omftandig berigt van Epiphanius laatfte uuren, welk ik, ho^
wel daar op niet lo wel kan vaft gaan , als op het geene reeds verhaald

is, egter hier gemerkt'er niets als 't geen waarfchijnlijk genoeg
sijn gedrag in voorkomt, kortelijk fal ophalen. Hy had in het fchip fittende, op

frf>!^?
fekeren tijd, gelijk hy wel gewoon was, het nieuwe Teftartient in ^J^

hand, opende het boek met veele fugten cn tranen, deed het weder toe^

cn weende : vervolgens ftond hy op j en bad : dat gedaan hebbende

ging hy weder fitten , en begon tot üjne twee oppafl*ers Ifaac en ^oljl'

bius op defe wijfe te fpreken , „ Dat fy , indien fy hem lief hadden -y

55 Gods geboden houden fouden , en dat alsdan de liefde Gods by hen

„foude blijven. Sywiften, feyde hy ^ met hoe veele fwarigheden hy

3, had moeten worftelen , die hem egter niet fwaar gevallen hadden,

„maar dat hy in alles 't geen de faake Gods raakte wel te vr^den gevvee^

„wasj en dat God hem nooit verlaten ^ maar uyt alle gevaren verlolt

„had, doordien alle dingen ten goede mede-werken den geenen die GoOr

„ lief hebben dat de duyvel meer als eens hem beftreden had ,
hpj?"'

„ der door defi!elfs werktuygen in alle plaatfen , de Simonianen in Fhe-

„ nicien ^ de Gnoftici in Égypten , de Valentinianen en andere ^^^^
j

„in Cyprus i dat fy fouden wel doen, indien fy naar fijnen ïaatften raa

„ luyfterden : weeft niet begeerig , en gy fult genoeg hebben >
draagd

gee
^

„haat tegen iemand, dan fal u God lief hebben fpreekt nooit JV^
'

,>lijk van een broeder, dan fal de duyvel in u niet heerfchen > y.^^^,
„alle ketteryen, als wilde heeften vol doodelijk vergif, gelijk ik^.j^

(n) Vit. Epipban. ap. Sur. mm, 3, Crc.
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"hit
'P""""'*'» vertoond heb, verfaakt alle wereldfche vermakclijk-

'
n
^
?"c"''" ''J*^^ ligchaam en fiel verleyden, en de weg zijn,

de fiï :i

menigmaal, wanneer daar geen uyterl.jke verfoelongis,

''tin "rT'ST"'^^ met vuyle gedagten iermaken , maar«wanneer wy onfe fielen fuyver en kuys bewaren, en God altijd voor«oogen houden, fal het niet fwaar vallen den vyand buvten te keerenDus gefproken hebbende, gebood hy alle de reysgenooten in hetStfamen te roepen, die hy voorhield, dat het hen'' ten hoogften „oZwas
,
God om lljne genade en hunne behoudenis ernftig aan te rofn^-ngemerkt er een fware ftorm aanftaande was, en te gelijk vermaande vtelgemoed te z.jn, alfo niemand van hen vergaan fou. Vervolgens 'ontbood hy na dat hy alvorens aan Volyihts en Ifaac eenige byfonderhe-den belaft had, alle de bootsgefellen, die hy belaftte in den nakendenItorm met te vreefen, maar op God, die hen fou te hulp komen tevertrouwen. In de volgende nagt begon'er een fware ftorm opteftaan

die twee etmalen duurde. In het midden van dcfelve bad EpMamus
J,.Tf^^! "^"'^T'

dienaars, feyde; God beware u, mijne ^ , ,

S'ol^l ^ calang het onweer ophield. Het fchip tot Salamis

heefe ft.Trn'h r f 'f'""^ i'^^"
^""^

I^^**^^"
zijnde/wierd de ge-heele ttad en het land met een algemeene droefheyt vervuld Een eroo-te menigte van menfchen hep naar den oever, haalde fijn ligchaam uvthet fchip, bragt het met veel ftatie naar de kerk, daar het gebalfemT,

vrhet iaaTcffi 0^^" -i-'^- Hy ftierf ontrent%t ey"dês,„ou:van het jaar «-C-CCII. of liever in het begin van het volgende, zijn-''"'!'"»de feer oud. Naar het feggen van Tolybrus foude hy op den felvendag als hy te fcheep ging, van den Keyfer ^rcJus naar fijn c^,-

oudrzfnrT^'^'* T"^' • ^fPi ^^"^ J"^" e" drie miand^n

vijf-en-vijftig jaren en drie maanden: Lar L't is onlScer, en ten dèeleonwaar. DitaUeen konnen wy daar van met fekerheyt feggen dafhy
in het jaar CCCXCII daar Hieronymus Iijft eyndigd , een man van
feer hoogen ouderdom (^) , en fes-en-dertig jaren Biffchop van Salamis
geweeft was(^), fo dat hy by fijn dood fekerlijk niet veel minder ais
Honderd jaren moet oud geweeft zijn.

^J^^'rL^^f''^^ S^'^de Man, en quam iu goeden ouderdom ten tra- „,„„,jgelykde koorn-Imp te fijner tijd -jijord opgevoerd (r): een IN^Ian , befehrevea
in wiens fiel een grooten yver voor God, en de reetfinnige vvaarhevt ,leefde. Hy had nagefpoord de gronden, en doorfnuffeld alle de vuy-Sgiiv""
igheden van oude en nieuwe ketteryen. Dat nu had in fijn gemoed ver-wekt een edclmoedigen ha.u tegen derfelver leerftukken en gebruyken,en aeed hem/ryOT voor het Geloove, dat eenmaalden Heyligen is over-

I t uiv'''
en dapper tegengegaan al het geen daar aan grensde, ge-

liJK gebleken is in fijne ernftige drift tegen de ftellingen van Oris,enes

,

om welke te fmooren hy in lijn hoogen ouderdom een nieuw leventcheen
te krijgen, enfelf, als de natuurlijke kragten van fijn ligchaam hem
begaven, voor geen moeyte en ongemak fchroomde. Hyfogt nooit eeni-
ge quade faken door roepen en fchreeuwen goed te maken , allefins blonk
voor de wereld fijn deugd en godfalighcyt uyt. Hy befteedde een groot
gedeelte van fijn levens-tijd in het opvolgen van de nauwfte wetten en

'

[Aaaa] orders
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Orders van het Monniken-leven , 't welk geheel wat anders was als dat

van de Kloofter-monniken in onfe later eeuwen. En wanneer hy tot

de Biflchoppelijke waerdigheyt verheeven was, week hy van fijn nauw-

gefetheyt, ingetogcnthcy t ^ en devotie niet af , foo dat door fijn voor-

beeld en aanmoediging tS^fceten (Oeffenaars) van alle kanten naar het

Eyland van Cypren affakten (/^) , en eerlang hetfelve met Kloofters ver-

vulde ^ die Mevrouw Taula met groote godvrugtigheyt quam beioe-

SjkTmiid-^e"' e"' "^ar het Heylige Land gaande, mildelijk begiftigde. Onder

dadighcyt alle deugdcH egter van Ep'tpbamm was'er geen, die meer uytmuntte als iij-

«n^deAr- ne milddadigheyt. Hy hield open Hof , beforgde alle die behoeftig

ren , en , gemerkt hem behalven de gewoone Armen door de fchade ter

zee , en geledene fchip-breuken , vecle elendigen voor-quamen (v^ ,
floot

hy fijn deur en beurs voorniemand. Hybefteedde eer ft ontrent de Armen

fijne eygene goederen ^ en daar na de inkomften van fijn Kerk, die le-

kerlijk niet weynig waren: want van alle kanten wierden hem, als een

algemeen fchat-bewaarder , groote fommen gelds toegebragt , en groote

legaten en giften van ftervende gemaakt, als zijnde wel verfekerd, dat

hy defelve , daar het van nooden was
, volgens hun godvrugtig oog-

merk en begeerte, befteedden en uytdeelen fou : fo deed hy ook, tot dat

de voorraad geheel ten eynde raakte, dog de hemel voorfag daarin ,
en

fond hem weder toe , daar hy van geven konde : want het gebeurde op

fekeren tijd, dat fijn Rent-meefter, de kas merkelijk ontbloot vinden-

de , fulks Epiphanïm vry wat fcherp te kennen gaf^ en hem toeduwde,

Dat hy te verquiftend en te milddadig was> waar door hy egter fijn^

hem* God
handreyking en bedeeling niet naliet

j dog de kas geheel ledig

opTekeren getaakt zijnde , quam in het huys van den Rent-mecfter onvoorfiens

tijd geld een vreemd Man, die hem in fijne handen overleverde een groote beUJ'J

• met goud, fonder dat iemand wift te feggen, wie die man was,
waar hy van daan quam, Defe fijne milddadigheyt wierdfomtijdsmis-

J^^^^^^^^bruykt j een quaad gevolg op een goede faak. Bekend is de Gefchiede-

foekcndetenis, dat twee beedelaars, een middel om hem te bedriegen verfonnen

^^Jj^^^"^^"^'^

hebbende , de eene fig veynfde dood te zijn, en de andere daar by ftaande,

Godgr'"'^e dood van fijn makker jammerlijk beweende, Efifhanhts ,
diedaaf

ftraft. voor-by quam, bad , om hem iets te geven ,ten eynde hy denfelven mogt

ter aarden brengen. Epiphanius gaf hem fo veel hy daar toe nodig oor-

deelde, en vorderde fijnen weg, waar op de beedelaar fijn makker aan-

ftiet, om op te ftaan, en nevens hem, van 't geen l"y gekreegen h^^'

den , vrolijk te zijn, dog die was waarlijk dood. Een leflfe voor an-

deren , om met God niet te fpotten , en met het leven en dood niet te

?«Trjokken en te fpeclen. Epiphanius ondertuflchen was bemind en ge^gt

riaanfche by een iegelijk: fijne vyanden felfs(Ar) droegen hem fuiken eerbiedenis

gen fèfr
hy in het heetfte van de Ariaanfche vervolgingen oiidicx Valens

vcylig. vcyhg en ongeftoord te huys woondcj doordien de fnoodfte Ketteren»

in hunne meeften drift , fo o rootcn en goeden Man te vervolgen , oordeel-

den een onuytwiflelijke blaam en fchande voor hunne laak te fullen zij"-

SrXt ^^-'"^ geleerdheyt was niet te wraaken, 't zy in opfigt van S^-
' '"^ * wyde of ongewyde Schrijvers, dog meeft was hy bedreeven in de Ker-

kelijke Schriften der Vaderen. Hy had een tamelijke kennis .^fr^ul
digfte talen (jy), byfonder in de Hebreenwfche , Syrifche, Griekl^n^

en Latijnfche, uyt welken hoofde hy van den W. Hieronyt^^
'^^'^'1'

j'A^jT?®- (vijftalen ktmdig) genoemd word hoewel men bekennen "^^^^^

(O Hieron. Epitaph. Paul.p. 171. (v) Sozom. lib. 7. c. 17.0. 743?. {xj Hieron.d Vm'
ma€h,p. iCi. Id.j^pol.i.adv.Rujfin.lib.2.p,izz.^u4pol,z.p. 233.



D E N H. E P I P H A N I U S. 5^5
dat maar iets van de Oofterfche talen te weeten ^ een feer grooten roem
was. Het is feeker , dat hy meer geleerdheyt als oordeel had , en dat

leer veel geleefen had, maar in fijne redenecringen geen groote klem
en kragt toonde. Hy valt gelijk 'P/^^^iz/x aanmerkt, fomtijds fijne
partyen wel vinnig op het lijf, maar redeneerd tegen defelve vry wat

re?n'^
P

uZ^^'^'^'a'.
^'^^ ''''' ^J"' %t-geloovigheyt3 hy nam het Ligegdoo.

geen hem verhaald wierd doorgaans op goed geloofaan, en liet fic. door ^'Shey'*

tgcene iemand van hemfelven of van fijn tegen-party vertelde, h-teliik
bedriegen, want dat alles fo fonder navorfching of toetfe aannem^'ende
verviel hy meermaals tot grove misflagen, ongerijmdheden en verwer'ringen, gelijk fig, om nu met anders te noemen, in fijn berigt ontrentde Arianen, en de fijde-takken uyt dien ftam gefprooten, baarbliike
lijk opdoet. Syn fchrijf-en fpreek-wijfe is flegt en fmakeloos , en heeft Sün wJifemets van de welfpreekens-kunde , fo dateer fijn goeden vriendV/—^
mus daar hy van Epiphanius Schriften fpreekt, dat vonnis van -eveld''"'
heeft. Dat de Geleerden defelve leefen om de faken en inhoud maarde eenvoudige om fijne fpreek-wijs. Het voornaamfte van fijne tot ons van fiino'

ZllftT^\ f-
"^^^^rium

, of Werk t.gen de Ketteryen ,
"oekS"

ZTl^^l: i^^'r?
oogmerk, veele merkelijke ftukken

worden
Kerkehjke Schrijver?, die nergens anders gevonden

keS^r.rT':;'^ ^f'' g^^" ^^'^^y" gedeelte van de Ker-
kelijke Gefchiedeniflen te vmden is. Sijn geheele Boek fiet 00 twee

W /"J?'
andere na de komfte van QhriflusHet Werk felfs is afgedeeld in dneBoeken: het eerfte wederom behelfddrie affnijdingen, gelijk hy fe noemd, of afdeelingen , daar in de eer-

fte twin ig, m de tweede dertien, en in de derde |elijk getal ketterven
opgehaald worden. Het tweede Boek bevat twee afdeelingen, in wel-
ker eerfte agtien in de tweede vijf ketteryen voor komen.^ Het derde

verhL!ll5 !^^'^'t'
oï^^^X^^, daar feven ketteryenverhandeld wordenm het eerfte , en vier in de tweede. In alles zijn'er infijn hjft tagtig, de laatfte van welke fijn de MalHlianen dieXkTmen waren ten tijde van den Keyfer In het veSen

7e \f"^t n T'^^t ^l-^'
hy fig met weynig bediend va"de Schriften der Ouden, die hem hier in waren voorgegaan. Ju/lmus

de Martelaar, Ht^polytus, Ireneus en fommi-e and^-eS . welker ver-
baal van de ketteryen hy ophaald, en , met nader hyvocgin? van die bv
fijnen tijd, en m die eeuwe, daar in de Kerk meeft te doen viel, waren
opgekomen, uytbreyd.

(^) Cod. 111. col 304.

Epphamus Schriften,

Hxrefes

Egte.

Panarium
, five adverfus

LXXX.
Ancoratus, feu de fide Sermo.
Anacephalxofis

, feu Panarii Epi-
tome.

De Ponderibus & Menfuris Liber.
Epiftola ad Joannem Hierofolymi-

tanum. Lat.
Ad Hieronymum Epiftola brevis.

Lat.

Onegte.

Phyfiologus.

De vita &: interitu Prophetarum.
De duodecim gemmis in vefte Aa-

ronis.

Ejufdem Libri Epitome.

Orationes oöfo. vid,

I. In Feftum Palmarum.

II. In Chrifti Sepulturam.

[Aaaa 2] Ora-
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ïll.ln Chrifti Refurreftionem.

ïV.In Chrifti Afliimptionem.

V. De laudibus B. Marise Virgi

nis.

VI. In Feftum Palmarum.

VIL DeNumerorum myfteriis.

HET LEVEN VAN
VUL De Chrifti Reftirreftione;

Vermïjie.

Dc Lapidibus.

S. Hilarionis encomium.

Epiftolx plures.

Eynde van het leven van den H. Epiphanius.
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HET LEVEN
VAN DEN

a CHRYSOSTOMUS,
BilTchop van Conftantinopelen.

EERSTE AfDEELING.

Van Cbry/opmm geboorte af, tot dat hy Biffchop van
Conftantinopclen wierd.

INHOUD.
^egrootheytvan Antiochien

, Chryfoftomus geboorte-flaats. S^ne
^-^aerS' Ue finderImge deugden vanfijne moeder. Sim Mer. S'^nc
opvoedmg onder Libanius. Hy ^leyt voor het Geregt Onder loy
in de ijodgeleerdheytftudeerde. Hy brengt Theodorus te rug tot een
aicetilch Leven. S^n nauwe vriendfihap met Bafilius Wie defe Ba-
lilius was Hunner beyder voornemen om een eenfaam leven te leyd^n.
Stjn moeder raad hem met veele en beweeglyke woorden, om van dat
voornemen af te ftaan. Hy weygerd BtjJ'chop te worden , en draaid
Bafilius m dat ampt T>e gelegentheyt van het fchrijven fijnes BoeksDe Sacerdotio. Hy vertrekt naar de wildernis, wat hy daar deed
en hoe lang hy daar woonde Hy wierd Uekr : vervolgens Diaken:
Wat Diaken zt^nde fchreef Hy word gekoren tot Oxx<itr\m?,.
Syneeerfte Predikatie by die gelegentheyt. De laf van prediken word

tnfdZ^ v'^Fr^t' fPu^r^?
Antiochien: wLr uyt die ont.

ftonden ^e Keyjerluke fok-beelden wierden om-ver gerukt en mis-
handeld. Het Hofbefltptfulks te wreeken, waar toe eenige gemag^
ttgden worden afgefonden. Jammerlyke verflagentheyt en droevige
toeftand te Antiochien. Chryfoftomus predikatiën ad populum An-
tiochenum, tot het volk van Antiochien. Flavianus, hunnen Bijfchap,
word overreed om de reys naar het Hofaan te nemen. Libanius -ci'fr^
-van het Heydenfch gedeelte der ftad derwaards gefonden. T>ejelfsre-
den-voepng voor den Keyfer Theodofius. ÏVakkerheyt der Monniken

Antiochien ^ enhunvoorftelaandeMagiftraats-perfoonen, en liey-
ferlyke Gemagtigden. Macedonius ootmoedige en fcherpe aan[l)ra(^k.
\De Gemagtigden des Keyfers voeren hunnen laft op bet Jcherpji^ nyt.
Chryfoftomus is bedroefd , en doorwandeld df frad. Flavi^nu?
komt te Hoof 'De Keyfer fi>reekt hem vry hard aan, daar op hy
czerlijk en beweeglijk antwoord ; en daar door vergiffenis voor de
Jtad verkrijgt. Theodofius fonderlinge meewarigheyt en forg voor
die ftad. Flavianus te huys komende is feer welkom. 'De oude Btf.
fchop Paulinus^ÉTy/. Flavianus voorfigtig gedrag. De lang geduurd
hebbende fchetiring in die Kerk houd op.

^SMNtiochien , gelegen aan de riviere Orontiss , was eertijds de Befchrij-

hoofdftad van Syrien, en de voornaamfte plaats van het ving, eo

^^^^g)^ Ooften, dat is van de Oofterfche landftreek : want in het^J^I^:*"
* Oofterfche gedeelde van het Roomffhe Rijk waren feven chien.

[Aaaa 3] on-



HETL EVEN VAN I.Afdeel.

ondcrfcheyden landftreeken , vijf van welke ftondcn onder het Regts-ge-

bied van den Opperften Landvoogd van het Ooftcnj en onder defe was

de Oofterfche landftrcek (in een nauwer en eygenrlijker fmfo genoemd,

waar in Syrien en de naaftgclcgene landfchappen gelegen waren) de

voornaamfte, en in die Annochien de eerfte endehoofdftad, alwaar de

Keyferlijke Stadhouder gewoonlijk , en de Keyfers felf meermaals hun

Hof hielden , en dadrom van een oud Land-befch rijver (a) -nÓKtg ^ufflhioso^,

de Koningklijke of Keyferlijke Had genoemd word. JofeJ^hus (b) fchroomd

niet te feggen, dat fe in de wereld van het Roomfche Rijk in groot-

heyt 5 vermaak , en overvloed van alles de derde ftad was , door de twee

andere buyten twijfel verltaande Romen en Alexandrien. ImmcrsGeta

het Roomfche Rijk tuflchen hem en fijn broeder iyintonius verdeelen-

de, koos Alexandrien of Antiochien tot de plaats van fijn Hof-hou-

ding(<r)5 als oordeelende dat defe fleden Romen in grootheyt niet veel

behoefden te wijken. En fekerlijk, het was een grooteen volkrijke, een

fchoone en pragtige, een weelderige en vermakelijke ftad, die door haar

geleerdheyt en godvrugtigheyt alom een grooten naam had. Maar wat

van defelve rot roem te feggen is ^ hebben twee de grootfte Redenaars

van die tijd, de eene een Heydcn, de andere een Chriften^ d'eene de

Meefter, en de andere de leerling, en beyde daar geboren , met opfet

in hunne reden-voeringen vertoogd , ik meen Llhmmis , \ puyk van wel-

fpreekendheyt in die dagen ^ en de H. Jobanncs {e) ^ v/icns leven

wy nu onderneemcn te befchrijven , die om iijn focrc en vloeijcnde wel-

fpreekendheyt met den naam van Chryfbftomiis (Gulde-mond) bekend
Daar is \^ Dgfg yy^g alhicr gcbooren , indien wy op^'t geen van den tijdfljnes

mu7gebo- iifftervens, (wanneer hy, volgens de algemeene toeftemming, twee-en-

ren. vijftig jaren oud was) verhaald wordj mogen ftaat maken, ontrent het

Wanneer, jaar onfes Heeren CCCLIV. Daar komen, beken ik, verfcheydenom-

ftandigheden in fijn leven voor, die my wel fouden doen denken, dat

hy eenige jaren voor die tijd moet gebooren zijn^ maar ikilil, gemerkt

ik voor mijne gedagten geene uytgedrukte getuygeniffen der Ouden heb,

, de gemeene rekening niet onderneemen tegen te fpreekcn. Sijne On-
sija vader, ders warcn

(ƒ) van goeden huyfe en ftaat. Sijn vader Secimdtis was een

man van grooten aanfien, een groot Officier en voornaam Bevelhebber

over het Leger in Syrien, maar ftierf, fo 't fchijnt, niet lang na dat

Chryfoflomus gebooren was, gelijk wy konnen afnemen, om dat fijn

moeder, ten tijde, als hy by fijn Heydenfchen Meeder (mogehjk Li-

banius) fchool ging , en niet veel meer dan twintig jaren oud waSj

twintig jaren weduw geweeft wasC^) j ja fy doet ons daar in vaftgaan,

doordien fy in hare reden-voering tot hem , daar van wy ftraks fullen

moeder, fpreekcn, fulks met ronde woorden fegd. De naam van fijne moeder was

Secunda, dogter uyt een aanfienlijk geflagt in die ftad^ een wijfe, fta-

telijkCj kuyfche en godfalige vrouw, die, maar twintig jaren oud zijn-

de ^ haar Man verloor, en^ tot grooten roem van haar fex en godsdienft,

en fuftcr. gelijk het fo van de wijfteHeydenen in die plaats geoordeeld wierd, nooit

weder hertrouwde. Defe had, nevens onfen Chrjfoflomus, een eenige do^-

ter , een feer goede vrouwe , maar die niet te gelukkig trouwde. Ten
ware Talladius ons gefegd had , dat fy de oudfte was van hen beyden j

ik

(^) Defcript. orb. Gr. Lat.a Gothofr. edit.p. lo. (h) De bell..Judaic.

(c) Herod. Htfl. Itb. 4. 1 59. {d) Orat. Antiochicus difl. ext.p. 332. (^) £»(^om.

^nttoch. Vid. etiam Homil. 17. ad pop. Antioch. Cr alibi. (ƒ) Pallad. Vialog. de vit.

Chryf. c.^.p.^o. Socr. lib. 6, <r. 3
.
/?. 3O I . Soz... Ub. 8 . c. 2 7 5 <> . (g) Chryf. Orat. ad

vid.Jun.TQm. 4. ƒ?. ^zz.
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"yt 5*Oy2/<'«?«J' eygen woorden (A) giffen, dat fy tweelingen

^7r''^'«"J.efeener t,jd in de wereld gekomen waren.

ftanH
,™''J"eeerfte kindfche jaren voor-by waren, en hy besronrer-Siinop,».

denm 1
S'^P^'" ' ff ']'y gro«^ hoop van veele beqjaamhe-flen(/) weshalven fijne moeder , hoewel felf nog jong, forgdroee. dathy van rongs-op heel befchaafd, en naar behoor^n opgevoedShem

,
fo dra het fijne jaren toelieten , aan bedrevens meefters , om in alIe konften en wetenfchappen onderweefen te worden, overgaf Siin natuur feheen meeft te neygen tot de Welfpreekens-en Redeneer-kunde en

geerte, en onder
, den vermaarden Hoog-leeraar in de welfpreekendheyt te Antiochien. Defe fpeurde in hem een ongcmeene ae"'^"'""^"'-

negentheyt tot die wetenfchap , en dat hy gebooren feheen om een Re'denaar te worden, weshalven hy fo met hem opgenomen was, en ful"ken agting voor hem had dat hy, op fijndood-bed van fijne vrienlden gevraagd z.jnde. Wie hem, naar fijn oordeel, m fijn Leer-plaats
diende te volgen? feyde, Johames, tenware de Chrijienen hel ons

TetZTC i Gefch.gt4hrijyersC^},.„,..„

ftuSn l,V ; ^7° fwier, opwelkethansdê^AS-

mm de r ft T'v '^^^ hy ongemeen toe-nam, de gauwfte leerlingen voor-uytftapte, en van ni d.gen en boofenbe aagd wierd dog dat alles, tot overtuiging niet allLn^^an "ndÏÏ
"

maar ook van fijne vinnigfte vyanden , te boven quam , en defelveTegepralende tot het Chriften-Ge oof bekeerde. Maar a fo dat gee„ oTder fteunfel als dat van Georg^u,, Patriarch van Alexandrienfheeftkan ik den Lefer daar met op vaft doen (ram Tn /t^ f^i,^ i r ,„
»i«yolhardde hy een geruy^en tij^of d t hy^ll t^Zr^t"^^A ^'f °K^t' °fr'' ^^"^«^deneer.konfe ley, l^voo Tt G

tot lo/trd?„'keyïrtT; f^^^^^^ ^-^^H^^
°Pftelde,

BaronitMlol vaftfteld yakntmilu^ZTf regeerende foonen(dieK=yfen«,

S hv di 1

wy onder anderen eenbrief, by die gelegentheyt van L,l>anms aan hem gefchreven , fien ( p) ,

Z^^J e^ZT^'^'^''^''^'^''
dat>Ai»„. van welken iiW^& n a ^^'"^f
^^"e" Regcs-geleerde , die te

hlhJ % Conllantinopden woonde, en die lof-reden foude gemaakt

Al?"
^-^^-"^"-/«^ '"j"^ f"""^" fijne Rijks-geno^ten aan-

wierd die ftijl van leven, als met over-een komende met fijn ingetogenen ernftigen inborft, moede, en begaf fig tot het leefen van de Hevl.o-e P'"'/f-,Schrifa,^,, en het nafpooren van de God|eieerdheyt
, daar toe h /mecweynig aangefet wierd door het voorbeeld van Emgrius

, fijn landsge- i" navol-
noot, en mede-lcerling, die eenigen tijd te voorendefen wegingeflagen?"^ V»
had. De meefters , aan welker onderwijfingen en voorfchrifteS hy fi<.
lelt overgaf, waren Carterius en Diodortts , de Opper-hoofden vafi de

(4) ïu.«Vs"^ «ftit ^iji 4)J,j„{ si tSitM T»t «uT<«c M-w. Epijt. (id Smr.)
i}8. Tiffl!. 4.;>. 948. (,) PaSad.uliifiipra. (JO Socr. Cr Soz.m Uc, cU. (l) sl-
t/>a. ihid. (m) Gcorg. Alex.vit.Chry(.c.j,.f. iSt.ext.CrM.Tom.i. Edit Sm Lat
'f.Sur.ad ly.Jm. (n) Chrj/fijl.de Sacerd.Ub.i.c. i.p.i.Tvm.^. Secr&Soi.om
«*' ["fy. (0) M ^««.582. Tem.

^f. ^76. (p) Ex,, ap. Ifid. Pd. Uh. i. £»,7? 4.
'.
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Onder de vermaarde Kloofters in de voor-fteeden van Antiochien. Defe

onderwij- ^^j. wierd naderhand Biflchop van Tarfen , een man van een goed oor-

pïfdor'ïs. deel en groote geleerdhey t ,
dieverfcheydenyytleggingenoverdebchril-

*

tuur, waar in hy doorgaans by deletter blijft, endengeheymenenover-

:wiens ma- gehaalden fin verwerpt, gefchreven heeft. Van defen is het, buyten twij-

Chryfoftomus (alfo het hem eygen is, en hy
^^^''^^^^^^^^^^

verklaren meeftc oude Vaderen uytmunt) de loffelijke manier van de bcnniiuiu

byinfoog.
j^a^^j. (Je en fo de Hiftorie mede brengt, te verklaren ,

mgelogen

heeft- Het voldeed hem niet, dat hy het voordeel had van door luiKe

meeftcrs onderweefen te worden ^ maar hy bewoog door fijn beweeguj

Vu*, fegeenfommige fijner mede-ftudenten onder om tothem over

ïcm over te komen 5 onder welke byfonderlijk waren Maximus die naderhand

Maxima* Biffchop wierd van Seleucien in Ifauria^ en Iheodorus {r), een uytne-

Zluu' mend geleerd en welfpreekend man , die de nauwfte orders van het Al-

cetifch leven hebbende opgevolgd , van andere gedagtenwierd, en voor-

nam te trouwen i
't welk fo dra van Chryfoftomus niet gehoord vvierd,

of hy viel hem in twee reden-voeringen (j)^ met fulke kragtige redenen

cn beweeglijke aanmaningen, aan boorde dat hy van fijn begonnen ver-

andering, ten eerften weder te rug keerde, fijn vorige levens-wijfe her-

vatte, en daar in, tot dat hy Biffchop van Mopfueftia in Gilicien wierd,

volhardde.
• t •

,

chryfofto- III. Onder alle egter^ met welke G^ry>7?ö;«//J kennis hield, was hem
mus en Ba- niemand fo lief en gemeenfaam als Bafilïus , die fclve (naar het feg-

Suwr gen van Socrates \t] , en van alle die fijne voetflappen volgen) die Bif-

yricndcn. fchop van Cefireën was^ en met den naam van de groote Bajilius be-

kend iS) of naar het oordeel van Thot'msQv) en andere, die Biffchop

T^ry^^^ was van Seleucien : maar het was mogelijlc nog d'een nog de ander
:
dc

msV"* eerfle konde het onmogelijk wefen > en 't is onwaarfchijnlijk dat het de

laatfte was , waarom wy oordeelen , dat defc Bafiluis een derde van die

Grond van fdye naam was. Immers tuffchen Chryfoftomus en defe Bafilïus ,
wie

fcrap.""''^'by ook mag geweefl zijn, was een feer nauwe band van vriendfchap>

die op een meer dan gemeene over-een komfl in beyder inborft ,
ze-

den, fi:udiën, en opvoeding onder de felve meefters , enindefelvefoort

Befluyten vau Iceren fl:eunde {x). Defe^ den geheelen omtrek van alle wcten-

faamïc wH
^^happen t'famen doorwandeld hebbende , en beraadflagende , wat loort

icncrM." van leven fy fouden aanvaerden , toonden fig beyde tot de eenfaamheyC

geneegen. Bafilius , die in de wereld niet veel te verlicfen had ,
qtiam

alle bekommerlijke gedagten , die hem fouden konnen te rug trekken >

haafl te boven. Maar Chryfoftomus had middelen, en gefcheften,

tot fijn forg fl:onden , daar hy fo ligt en fchielijk niet kon affcheyaen

:

dus bleef Chryfoftomus onfeker wat te doen , tot dat Bafilius ,
door fiji^

dagelijks aanhouden en aanraden, hem alle fwarigheden oplofle, en een

vafl befluyt deed maken ^ dat fy hunne tegenwoordige goederen beyde

verlaten , en het overige van hun leven voortaan in de een of de ander

plaats flijten fouden. Dog dit wierd fo bedekt niet beflooten , of de

i^^ar fig niocder van Chryfoftomus merkte htt(y'). Die goede vrouw, die niet

mu/moe°' geem de tegenwoordigheyt en fteun van fuiken foon foude miffen ,
ho^^'

dcrtcgcn de vrcemd toe, nam hem op fekeren dag bydehand^ leyde hem in h^^/^

binnen-kamcr, en hebbende hem nevens haar gefet op dat felve ledekan >

daar op fy hem gebaard had (op dat het geen fy hem te feggen had e

gevoeliger indruk op fijn gemoed maken foude) begon met ^^^^^^^^^^

{r) Vide Soz.om.ihid.t. 7-^7 . (x) MTheod.lapf.Pardnef.i.Tom.^. (0 Ibid.p.^oz-

(v) Cod. i^S.col. ^77, {x) Chryf.dtSacerdJtk i.c. i.^. i. (;) ^bid.c. z.p-l-
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ken T\y?.^°ri"^1 (God beliefde het fo tëfchik-«Kenj, dat ik het geluk gehad heb van de deiieddiike en trefFeliike«omgang e„ 'tgefelfchap te genieten van uw vader7d fniet 1 nS,?
"éen

'""/'"^«?.S«baard heb, overleed, door welke onSeïlatev„een weefe en ik een weduwe wierd, en my getroffen hebbfn iuff.„droefheden en ongemakken van een weduw^ifken (faat die niemand„ab die defelve gevoeld, naar behooren weet\e w,kke„ Ln? eL„e„ ongcn zijn bequaam, om de moe.jelijkheden en onruftcn d.fe^„jonge vrouw, onlangs uyt haar vaders huys gerukt . en geen bêwkd
"kdd f? ""^ bekommernkn en for|^ï„'erk

"Ïff/ Z^''^
"'''''Sten heeft, uyt te drukken ; alfo fe„hare woorden) te groot en te fwaar zijn, om van iemand vinS

"ÏT" 'u ir^"
-''^"g*" ^°'den. Sy moet worftden Zï^„de traagheyt der Slaven, en tegen de m.sbednjven van knegtën |^„ken. Sy moe fig aankanten tegen alle valfche en baatfugtiel raadl-

?chL3Ï„T"r "f'
"^^ft-vrienden, en afwagtenlefgeroep en

ffnsea v,n'h
onbefchofte en onbefcheydene handelingen en bejege-

7^ ^ f """^^"d^^l^" ''ndere bedienden. Haar man (wr-

SltK? '
'° H ^" kind na, is het een dogter, dc

"n^fu r "'^S^e.y"'g f°fg. hoewel het opvoeden van defelvebin-„nens huys fo veel niet koft, en fo veel eevaar nier
„maar isW een foon, dat baard haar daf«Tda" duvfe^^^^^^^^
„vreefen, op dat ik niet fpreeke van deInkofteS die fe h'^'"„behooren willende opvoedden, doen moet En egtï gl van Zl
"a^H^r.

^'^^"^
""J beweegen, om mf,n ftaatte vef

'1k héb alir^''" "i*" •'^«"g^" h« van uw vader'„Ik heb alle ftormen en onweêren, die op my aanviden, doorgeftaan

"^^-^Xn'^^Z^^^^^^^^ ongemakffva"^

„geenfaeynentrooftwas, dadkuwafna r 7'?
„daar door altijd vol mimc ^ZTK^'^ "^^^^^^

„devolkom.e^uytbeel^^^^^^^^^^
„wa het, dat my u, als gy een onnofel en teder kind waard, en „oê„met fpreeken kondet (gemerkt de Ouders gemeenlijk op fuiken "ld„m hunne kinderen het meefte vermaak fcheppen } me het groot fte ver-
"T^. f

^'"°'S'" ^'^"^ ''"'^^"- kond my niet te laft^eggen, dat„Ik alle forgen van een weduwlijken ftaatwddoorgeworftdd,^^aa;om
„mijn tatfocn te onderhouden , uw vaderlijk erf-goed heb te foekcn se-

"«Inl v^ ?irr''' T'' '"^"ï "«nigmaafhet droevig lotenon-
„ geluk van Weefen is): neen, ik heb het niet aangeraakt , en in fijn ge-
'
oovofdlf r '^'''a

' ^?^'" Sefpaard. om uwfoted<ln
„opvoeden, dat gy m de wereld foud konnen uytmunten , en een ^^roo-„ ten naam verkrijgen, maar heb dat gedaan uyt mijn eyeen goed, en
„ c geen ik, als het mijne, ingebragt heb. Meend niet dat ik dit utot
"

'a'^'"^u I

S ' '
""'^'^ '^^^ * "^^^ ^^"'g^ ^""t 't geen ik ii ?e-

„daan heb tot vergdding verwagt, dat gy my niet voor de tweedemaal
„weduwe maakt, en my geen nieuwe droefheyt aandoet. Bhjftbymy,
„tot dat ik ben heenen gegaan, 't wdk naar alle waarfchijnlijkheyteer-
„ lang wefen fal

: want voor die nog jong zijn , is'er eenige hoop van
„nog veele jarea te konnen leven , maar voor ons, die reecis tot hoger
„laren zijn opgeklommen, is niet overig, als een geduurige verwag-„tmg van de dood: en daarom, wanneer gy my fulttengravegebragt,

[l^bbb] „en
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5, en mijne beenderen nevens die van uw vader gelegd hebben, reysóan

''werwaards het u behaagd j kruys over alle zeen daar gy fin toe hebt,

5, daar fal niemand zijn^ die het u belet: maar fo lang ik leef, verge-

noeg u met my onder een dak te woonen , en terg God niet ,
met

„een moeder, die fulks aan u niet verdiend heeft, fuiken grootenfmer-

„ te aan te doen. Indien u dunkt dat tegen my te hebben , dat ik u in

„de faken van de wereld ingewikkeld, en u genoodfaakt heb, daar in

3, uw eygen belang te foeken , wel aan , fet dan vry de wetten der na-

„tuur ter fijden, laat nog opvoeding, nog omgang, nog iets anders by

„u geagt worden j houd my voor een vyand, en een ondermij nder van

„uwwelftand: maar indien het feeker is ^ dat ik alles fo heb waargenoo-

„ men en beftierd , dat gy gemakkelijk en onbekrompen leven kond j

„laat u dat beweegen by my te blijven: want hoewel gy foud konnen

„feggen, dat'er duyfend menfchenzijn, die elders uw gefelfchap foeken,

„egtcr kan'er niemand zijn, die u fo veel gemak en vryheyt geven kan

„als ik , en dien uw aanfien en agting fo aangenaam kan zijn ,
als my.

Bafiiiuscg- IV. Dit^ en nog meer diergelijke, droeg hem fijn moeder met alle

ter raaddat
i^g^ |- jj^j^gy^ ^2;) voor^ 't welk hy niet mifte aanftonds fijn vriend be-

kend te iriaken , die in plaats van hem naar dien raad te laten luyfteren,

hem te ernftiger aanporde, om by fijn reeds genomen befluyt te blijven.

Langen tijd waren fy befig om over defe faak te redenceren , deeenege-

duurig aandringende, en de andere niet konnende toeftaen het geen hem

verfogt wierd. Ondertuflchen rees'er onverwagtccn gerugt , dat fy bey-

Ecngerugt, foudeu Biffchoppen gemaakt worden. Chryjoftomits was over dat

foftSïus' ïeggen ongemeen verfet, en niet minder bevreefd als verwonderd > be-

en fijnen vreefd, dat het gerugt mogt waar zijn , en die heylige bediening hem

den'fii?"" opgedrongen worden , maar ook ten hoogften verwonderd , hoe iemand

fchoppcn fulke gedagten konde maken , gemerkt hy daar toe t'cencmaal onwaer-
worden. onbequaam wasj (daar ik mag by-voegen, dat hy nog de be*

Tot ver- hoorlijke jaren , om fuiken aanfienlijken en plegtelijken ampt te beklee*

baafdheyt
^ ïïxQX. bereykt had: want, volgens de gemeene rekening, konde hy

van cm.
^^^^ ^.^^ ^.^^ een-en-twintig jaren oud zijn). Terwijl

Hoehyfighy hier over in bekommernis fat, quam BafiTmïn^ die, meencndedat

daaron- jjy yau dat getugt nog niets gehoord had, hem ter fijden nam^, en die

trentdroeg.
g^j^^^i^ ^^^j^ heymelijk openbaarde, en met eenen verfogt, dat fy >

gelijk tot nog toe, fo ook nu mogten eensgefind zijn, 't zy in dat voot-

ilel af te flaan of in te volgen. Chryfoftomus ftelde by hemfelven vaiy

fuiken gewigtigen ampt niet aan te neemen j maar wilde egter de Kerk

om fijnent wil de treffelijke hulp en dienft van Bajilius niet laten mii-

fen , en daarom ontdekte voor die tijd fijn voorneemen niet , maar feï^e

hem af met in 't gemeen te feggen , Dat het nog tijds genoeg was om hg

daar over te beraden , en voor die tijd nog onnodig om daar ontrent tets

te befluytenj dog gaf hem grond om tegelooven, dat, indien het waar

Bafiiius was, hy hem foude volgen. De dag tot hun inwying gekomen zijnde»

^'^^^^ Bafilïus, (die meende daar fijnen vriend Ce fullen vinden, of, ge-

lijk hem van fommige wierd wijs gemaakt, dat hy reeds naar de beftem-

de plaats gegaan was ) waargenornen , en met oplegging der handen be-

veiligd. De plegtelijkheden voltrokken, en Chryfoftomus nergens te

ismoeijc- vinden zijnde, maakte Bajil'ms fijn eerfte werk hem op te foeken. )^^^^

Chryfofto- gevonden hebbende, ging hy, met een gelaat dat ten deele

tnusfig ten deelc toornig was hem aanfiende, by hem neder fitten, dog waS

onttrokken ontfteld , dat hy in 't eerft niet fpreeken kon. Chryfopmus merkte dat
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hy ongemeen ontfteld was, lagte hem toe, en vatte deffelfs hand om
aie te kuflen

, met eenen God dankende , dat fijn begeerte fo naar
wenlch was uytgevallen. BafiLius , ten laatften eenigfins bedaard , be-
gon tegen hem wnd en breed iiyt te barden. Hy verweet hem fijne on- Reden,
trouw en onbeleefdheyt, en feyde hem. Dat fo hy geen agt had willen ir'"*^'"»^geven op de Wetten van vriendfchap, ten minften genegentheyt moeft'"""^'gehad hebben voor fijn eygen goeden naam , die hy , dus doende , alom tenfpotgefteldhad, fo dat hy in geen gefelfchapfoudekonncn komen, ofhetfoude hem verweeten worden, dat hy in een tijd. daar het de nood ver-
eyicrite, lijn hand onttrokken, en hem fijn hulpgeweygerdhad Waarop hem Cbryfoftomus tot antwoord gaf; Dat hy niets gedaan had alsöat hy verantwoorden konde; dat hy hem wel bedrogen had, maar tot
lijn voordeel, en wel meeft tot dienft van de Kerk; cn toonde hem
door verfcheyden voorbeelden, dat het niet ongewoon nog ongeoorloofd
was

,
in fulke gevallen iemand door een gauwigheyt temisleyden Na cnoverdc

eenige woorden en weerwoorden, fpraken fy van hetgewigtderfakefelf, ^^.^'^^•«"hee

cn redeneerden lang en breed van de natuur en noodfakelijkheyt, delafta&
en moeijehjkheyt, het gevaar en de belooning van het ampt der Her,

ƒ"r 1
""PP^" ' vereyfchte hoedanigheden en 't ge-

11 u '
^"^^^'^ ^^^^ ^nipt aan te vacrden j

,Tv/^ f • V ' ^'^^^ ^^i" eenfaam leven
, ontwierp en

uytgaf in fijne fes Boeken T>e Sacerdotio, Van het Trieft^rfchap dienog voor handen zijn. ' r >

V So dra Chryfoftomus fijn vryheyt bekomen had. week hy naar het Chrvfnft.

^rfcheydcneineenfaamhey^woonden^,
hy aan het gefelfchap raakte van een oud Kluyfenaar in dat Geweft\""^'^"^'='

TaTfo^r'^f'^'^' ""ff-
^y^g^^^-" tot^navolgingvooSl''^^^"

makken
g^^"^''^g%^verdenkingen en het uytftaan van allerley onge-

vantó^^^^^^
bleefhybydien Kluyfenaar. Ten eynic Daar v

I^LJ 11 ^ H P^^^^s vry eenfamer was daar hv i^"»geheel alleen woonde, en hemfelven zijnde in l\TrA\lLl T ^
wevnig of geen ruft minHp n^^t f ?i -^^ ^^"^ opgeflooten

, KluyfenaarwcyiHg Ui geen ruit gunde, nooit op een bed lag , en felf twee iaren woonde,
ang dag nog nagt op de aarde leggen^ging, maar% geduurigTn diTo"
t e en het onderfoeken van de Heylige Schriften befig hield Maar
als hy alle ongeregelde begeerlijkheden dus t^eenemaal afgeftorven

, dog Komt w^.aoor lijn geduung ftaan, waken en vaften vry verfwakt , en niemand ^^^'W^-
daar ontrent was, die hem de minfte hulp doen konde, keerde hv we-
der naar Antiochien. Daar zijnde, wierd hy van Zenom, die thans
die weg over van Jemfalcm naar huys keerde, (alfo Meleüus . deBif- wordLecicnop van Antiochien , te dier rijd niet te huys was, of wel Zeno daar te An-
toe laft gegeeven had) tot Leefer in die Kerk aangefteld. Talladius
ondertuftchen feyd rond uy t {c)

. dat dit gefchied is eer Chryfoftomus naar de
wildernis vertrok

, en dat hy te vooren reeds driejaren onder de huysgenoo-
ten van A/i?/<?////j-geweeft was, die,met fijne vacrdigheyten opregtigheyt in-
genomen, hem in het Geloof nader onderwees, vervolgens Doopte, en
totLefer aanftelde. Ontrent het begin van het jaar CCCLXXXI, ofwel verbolgens
in het voorgaande, maakte hem Meletïiis , even te voren eer hy naar de ^"ken.

Synode te Conftantinopelen reyfde, Diaken. Meletms geftorven zijn-
de, (en dat was in het felve jaar) rees'cr in de Kerk van Antiochien we-
der een jammerlijke verdeeldheyt , doordien 'Paulinus en Flaviamis elk
om'tccrftdie ftoel befitten wilden. Chryfoftomus , oordeelende wijslijk
te fullen doen, indien hy geen party koos', fette fijne ftudién met een

[Bbbb 2]
W Pallad, ibid,

5 41 . (b) Socr, uhi fupra. (c) Ibid. Cr p, 40.



H E T L E V E N V A N I.Afdeel

onvermoeyde neerftigheyt voort , en ftelde in dien tijd verfcheydene

Wat Boe- tteflclijke en nutte t'famen-fpraken op. By voorbeeld, fijne Boeken z^"-

kcnhy in '^jodeiii een ander tegen de Heydenen , en tegen de Kylnomo-

&ëf.^ jaan/che Ketteren, behalven diQvan het Triefterjchap (die hy, geduii-

rende fijn Kluyfenaarrchap ^ op het gebergte begonnen, indien met vol-

trokken had 3 en een beweermg van de Goddelijke voorfientgheyt va drie

-Boeken j die hy aan fijnen waerden vriend Stagirius , een Monnik, die

met een diep-ingewortelde fwaarmoedigheyt te worftelen had , en door

.geduurige aanvallen van den Duyvel heftig beilreeden wierd ,
opdroeg-,

Hy word €n nog vcrfcheyden andere. Vijl jaren bediende hy hetDiakenrchap(^)>
Ouderling. hy genoegfame preuven van fijn bequaamheyt en treflijk leven

gaf, en daarom van Flavianus QSocrates heeft het feker niet wel j als

hy hier Euagrius noemd ) tot den rang der Ouderlingen , hoewel niet

Doet fijn fonder groote tegenworfteling van hem , bevorderd wierd. By die ge-

ïSr* legentheyt deed hy fijne eerfte predikatie , in tegenwoordigheyt van

den Biflchop, waar in hy met een cierlijke redeneering de onbequaam-

heyt van fijne verkiefing betoogde, en feyde verwonderd te zijn, dat

men in fo grooten en trefFelijken ftad de lafl: van fuiken werk op fulke

jonge en fwakke fchouders ging leggen, en egter dat fo gedaan zijnde^

verfogc van hen daar voor erkend te worden , en dat fy met hunne ge-

beeden hem by God wilden helpen, ten eynde hy mogt bequaam zijn,

Is daar in,.om in het aangenomen v/erk voort te gaan , en in den grooten dag des

wniTaam.^^^^^^^^'^'^^
rcckenfchap te geven van het pand, dat hem God nu had toe-

vertrouwd. Wanneer hy vervolgens op andere tijden predikte, was het

volk met fijne welfpreekendheyt fo ingenomen , dat ,de Biflchop delaft

van het prediken hem meeft altijd overgaf, 't welk dan van hem met

alle fedighey t en neerftigheyt, tot groot genoegen fijner toehoorders, wierd

waargenomen.

Vi. De Y^c^kr Theodojius begon in hetjaaronfesHeeren , gelijk fom-

migc willen, CCCLXXXVII, maar om wel te feggen in het naaft-

voigende jaar (want de Keyfer had de regeering aangevaerd op den vijf-

hc't^an"
Jamiary des jaars CCCLXXIXJ toeftel te maken tot het vie-

eenonge- TCH van fijn tien-jarig feeft, en het vijf-jarige van fijn foon K^rcadius

n atf t
^ Romeynen met den naam van •'Decennalia en ^tinqiiennali^

AntTocE kend) : maar fijn beurs was flap, en door fijnen laatft gevoerden oorlog >

inrcvordc en dc tegenwoordige veld-togt genoegfaam ledig gewordenj weshalven>

om die oekoftcn te vinden, nieuwe geld-middelen moeften bedagt wor-

den „ en het ligten van een ongewoone fchatting
(ƒ) vaftgefteld wierd.

De order daar toe wierd onder anderen ook overgefonden naar Antio-

chien, en aldaar feer fcherp uytgevoerd, fo dat de weygeraars van die

betaling fommige in de gevangkenis geworpen, andere op de pijn-bank

gebragt, en fommigen fclfs opgehangen wierden. Niet alleen gaf dien

eyfch een groot misnoegen, maar de wijfe van het invorderen was de Ge-

meente tegen de borft, fo dat die van Antiochien, die doorgaans vrv

naar muytery en oproer helden, eerlang daar tegenbegondenopteftaan-

Daardoor Des nagts tevooreu, eer die oproer begon, fegd men, wierd'er een fpook,

kïfO
gedaante van een vrouws-perfoon

, gefien , dat ongemeen groot en

roer vreeslijk van aanfien was, en fig fchielijk dan hier, dan daar in alle de

ftond. itraten van de ftad vertoonde, en met de flae; van een fweep een naar

(d) PalUd. loc. cit. (e) Ext. Tom. 4. 9 5 3 . (ƒ ) Soz.om. Ub. 7. c. 2 3 .p- 74°' '^^^^^j:

Itb.'^.c lo.p.iz^. Niceph.lib. iz.c.^-^.p.T^t^. Zofim.hil}. Rom. Ub. 4- p7^U 7*^^

Liban.devtt.f4a.p.'j^.Cr Orat.iz.p.-^t^^. Or.iM 3 ./;. 406, 407.
OrAt.io.p. ^l^.CT

Örat.ii.p. 5z<j.
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ËnJu
volgenden daags begon een algemcene oproer, de Jon-gens begonden t famen te rotten, daar dan ecrft dejonge Luyden fig byvoeg-

den en eyndehjk al het volk toefchoot , 't welk elkander fodanig aanftook-

teniffen J' A K W,«ten en Regeermg, de kopere beel-temfTen van den Keyfer, en deflelfs vrouw T/ad//a, die een.A^en tijd tevooren overleden was als ook d.e van desfelfs vade; enmoelf, end evan de twee jonge Vorften ^rcad^us en Houorms. van boven nëdê?bonfden, defelve, aan de voeten met touwen vaft gemaakt, ten deelenog geheel, en ten deele gebroken zijnde, ten fch.mp de ft aten orenneder fleepten en, gelijk het m alle oploopen gemeenlijk toemat envolgens den byfonderen inborften neyging van de Antiochiers
, Sfe^

T''^ ^'^^^^^^^^"'r ""f"
fchimpelijk en fchandelijkvan den Rev-ier en deffeHs fonen fpraken. De tijding hier van vloog haaftover nalnet Hot. De Keyfer, hier van berigt , ftoof op , fwoer dat te willen r. ,wreeken. en dreygde de oude bneven v'an d.e ftad intetrekker/defcl K^fe^

ve hare voorregten af te neemen, en de eer van de hoofd-ftad ( ».^Yr«- ,T„tld°'"

ffi u TkT ^Jf^'^^^y naaftgdegene plaats, te w.llen'geven,

^do^ï f.Xn 'tT'^' tot een arm dorp maken, om
teXn f2r -nwoonders van die plaats voor eeuwig

hv met ïwn ' ''^ ondernemen. So feyde e„ totd.o»

aL p ,L fu^'
te toonen dat het hem ernft was, gaf hv

KetfcrhikrSs laTdt^^^iveylerlijkcraleys, lalt, dat fy als van hem gemagtigd, de faak fou- f™'i-
den gaan onderfoeken. naar bevmd van faken volgens Wetten en gereëtigheyt handelen, en, om 't geen fydienftig oordeelden uyt tevferelgenoegfaam aantal van krijgs-knegten mede nemen. ^ '

uvtV^ I fZnA ''ff'V^ Andochien aan alle kanten droevig b.™„v, «.

TblfiL itT ^ ^°
u' tu'^"f^°^^t, en de moed gekoeld was, -fl'g-K beleften

,
wat fy gedaan ^ hoe fchendig fy teeen de Kevferliil-e IVf^i,.

^'y^"^"-
fteyt eefond gd hadden en war h»„ A '

^^yierlijke Maje-tiochicn.

1 „ u j
wierüen

, lleepte men met eenen naarhet gevangcn-huys , dog de meefte hielden fig binnens huys, en derf-den nunnc hoofden met buyten de deur fteeken , en moeften f,g veree-noegen als fe door iemand konden verneemen, wie'er op dien dag L
van^'n^.'^r f^'"^'

"^^^kt.plaats
, even tc voren met een dmngvan menfchen opgepropt, was nu t'eenemaal ontbloot, en men fa|

er ter nauwer nood een menfch of twee, die vol verflagentheyt cn
vreele daar ter üuyk overliepen. Die dus in de ftad bleven hadden een
leven als dat van vol fchrik en vreefe , en fagen alle uuren te ere.
moet, dat een Leger hun ftad foude komen verwoeften , hunne croe-
deren aanllaan, en hen het leven beneemen. De beeltenis des doods,
en de onmcnfchclijkfte wreedhcyt quam hen gedunri- voor oogen

;

net vUigten, het gevangen neemen, het geweld, flaan; en ftooten fa-
gen ly te gemoetj fy verbeelden fig de nakende dood, en die fchrik en
bevatting was hen erger als de dood felf In defe bekommerlijke en
droevige toeftand van fiken, droeg fig Chryfoftomus rcgt kloekmoedig
en Chriftelijk. Na verloop van een week^ als de gemoederen wat be- WatChry-
gonden tc bedaaren

, deed hy de Gemeynre inde OuJe-kcrk tïamen ko- '«'^«"'"s

men, en predikte, alfo het thans in d^ Vaftcn was, dag op dag, hen g^theyf

"

X [ B b b b 9 ] tot rfc^i'i^i*-

vu. Chryf homil. i
.
ad pop. Autioch.p. 25^24. liomil. ó.p.Sz. Homil, 1 2 . ƒ?. 1 2 7. er

1 3'?' 148.0^ i^. in mit. hotn. 17.p. 1^2. c^Mibi. Likm. Orat. 1 1 .p. 527.
'
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tot een meer dan gemeen berouw en boetvaerdigheyt aanmanende , en

hunne gemoederen tegen het droevig onweer en donkere buy , die hen

boven het hoofd hing, verfterkende. Nu was het^ dat hy deed die

festien bekende predikatiën ^ ü? t«j Av^p,ötvT«? , van de Beeltenïjjen , tot het

volk van Antiochicn, die alle, twee of drie uytgefonderd , by defe ge-

Dc ge- legentheyt van hem gepredikt en daar op gepaft wierden. En fo veel

i;;;;"ft^'^*
werkte defe bekommerlijke gelegcntheyt by hen uyt , dat alle man

volk. tot betere gedagten quam, de fonde en weelde intoomde, en allegods-

dienftige pligten met allen ernft waarnam. Veele, die nooit binnen de

kerk-deur geweeft waren , en in de Schouwburgen al hun tijd gefpild

hadden
, liepen nu naar de kerk , als een gemeene fchuyl-plaats , daar fy

hun behoudenis fogten , en bleven daar van den morgen tot den avond.

Men kon vaft niets hooren als fugten en weenen ,
gebeeden en tranen.

Men maakte byfondere gebeeden (/) en klaag-liederen , om God te bid-

den, dat hy dog het herte des Keyfers tot fagtmoedigheyt en mededo-

gendheyt tot hen neygen wilde.

Fiavianus VUL Sy dagten egter niet genoeg te zijn, dat fy Hg dus voor den

fondcnJfar
Heere met vaften en bidden vernederden , maar oordeelden nodig fig met

het Hof. alle ootmoedigheyt voor den Keyfer neder te werpen , om denfelven^

fo het mogelijk waar, tot verfoening te beweegen. Niemand wiftenfy

tot fuiken boodfchap , om een Gefant des vreedes , en tot het verfoe-

ken van genade, bequamer te zijn , als hunnen BifTchop Fiavianus.

De goede Man ontbrak wel geen reden om hem hier van te onttrek-

ken j het was een onaangename boodfchap
j hy was reeds een Man van

hooge jaren, en veele fwakheden. onderhevig 5 het was een grootereys,

en nog koud weéri de Heylige Paafch-tijd was na-by, wanneer fijn te-

genwoordigheyt noodfakelijk foude zijn, en fijn eenige fufter lag thans

op het fterven : maar de welftand van het gemeen overwoog alle die

bedenkingen, en hy begaf fig, fonder uytftel , op reys. Ter halver

wege gekomen , ontmoetteden hem de Regrers, die van den Keyfer

Komtde waren afgefonden (/). Uyt hen verftond hy^ hóe hoog de faak by

Gefanïef^
Opgenomen , en wat hen te Antiochien uyt te voeren be-

opwegtc laft was. Dit verbrijfelde by-na het herte van defen goeden Man, en
gemoet. (Jecd hem fmelten in tranen , en 't verfwaarde fijn droefheyt en bekom-

Vcraond mernis niet weynig, dat fuiken droevigen lot de ftad waarfchijnlij^
vanhcnhet ftond te treffen by fijn afwefen. Dit egter fpoorde hem aan totyverige
fcherp von- ggbeeden , die hy geheele nagten uytftortte, dat dog God de ftad fpa-

Keyfers. ren, dcs Keyfcrs gemoed verfagten, en hem een gelukkigen uytflag van

fijn onderneming verleenèn wilde. Ik weet wel dat ons

van^^e'n
^^'^^^'^'^^

^ Libanuis de Redenaar, tnHilariusy een man om fij"^

chriftcnen "
gckerdheyt en bequaamheyt van grooten aanfien , die niet lang na dien

ookafge- tijd Landvoogd van Paleftina wierd, van den Raad der ftad als hunne
fonden. Gefanten naar het Hof gefonden zijn , om door de kragt van hunne wel-

fpreekendheyt den Keyfer tot bedaren te beweegen ,
' en de uytvoering

van fijn vonnis te fteuyten. Dat defe, van de Heydenfche fijde in die

ftad, zijn afgefonden, fla ik geern toe : want dat Z.i^^?;!?/öx derwaards reys-

de , is klaarblijkelijk uyt het vertoog («} dat hy over defe faak voor

Tcrtoo "b
Keyfer te Conftantinopelen gedaan heeft , waar in hy dien oproer

dM K?yfcï vertoond als de uytwerking van een dolle rafcrny , aangefet door een

voor. boofen geeft ^ den Keyfer om genade en vergiffenis, als een deugd, die

meeft

ih) Vide HomtL 4. p. 57.Cr 6.p.%i. O" ij.p. 1^2. rid.Soz.om.tibi fupra.p. 7^1.

VO Chryfofl. HomÜ. 3 ./?. 38. (/) Homü. lo.p, 1 16. (m) Htft. lih- 7^^- (") ^'
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nieeft naar God fweemd, badj de faak felfs ontvouwd; dc droefheyt,
aie thans te Antiochien was, uytbreyd, den Keyfcr door veele fraaije
cn Kragtige beweeg-redenen tot mededoogentheyt foekt te beweegen^
cn ten laatften onderdanig fmeekt, die eer en gunft aan fijne hoop;e jaren
je willen bewijfen, dat hy hem fijn verfoek toeftond, en met een vro-
lijke en aangename boodfchap weder naar huys keeren liet. Maar hoe- De Heyde-
wel Ubanius en lommige, dog weynige nevens hem fig aan het gemeen "'"^^''S'^""
lieten gelegen zijn

, het is egter feker, dat de meefte van hen enkelijkS voorvoor henfclven forgden, en om een goed heenkomen fagen ; want C/;4- Sèiven.

Jojiomus verfekerd ons {n) met ronde woorden , dat de Heydenfche Wiis- De wijs
geeren, in die groote en algemeene verflagentheyt van de ftad,metalhun 6^"'=°

Itatigheyt en pogchen weg vlooden, en fig in hooien en winkels verfta47pher"ie^Ken
, en dat met een van hen , niet tegenftaande fy fo geweldig op hun en namen

dapperheyt en kloekmoedigheyt roemden, daar bleef ^ om voor hen een
woord ten beften te fpreeken, en in het gemeen gevaar met raad en daad
by te ftaan; 't welk hy ophaald als een merkelijke laf-hertigheyt, en
daar tegen fteld den treftelijken en edelmoedigen geeft van de Chrifte-
lijke Religie, die fig klaarlijk vertoonde, doordien, de faken dus ftaan- Dc Monni-
de, de eenlame Monniken hunne kluyfen verlieten, ennaardeftadqua-
men, om met gemeene fchouderen den vloed van rampen, diehaar fton-f'menin
den te overftroomen, te fteuyten. Sy gingen kloekmoedig fö) tot de'^^^^'J.T
Regters, hen fmeekende hun magt en gefag met fagtmoedi|heyt en ge- Sgtn'tc
matigtheyt te gebruyken En als hen gefegt wierd, dat fy hun nbat fpreelen.

moeften waarnemen, en het een faak van gevaarlijk crevolg zijn foude
menfchen, aan hoog verraad fchuldig, ongeftraft te laten f verfoeteirfv
nogmaals. Dat ly, wanneer iemand aan die misdaad fchuldig bevonden
wierd, hun magt en aanfien by de Keyferlijke Gemagtigden gebruyken
wilden

,
om defelve te bidden de fodanige niet ter dood te vonniffen

,

maar de faak aan de uytfpraak des Keyfers over te geven , beloovende

foreek'^n D.^r '1 ' '"^ ^^^^ ^'^^k ernftig teipreeken. Daar op hen geantwoord wierd. Dat het te moten rev<; vonr
hen en genoeg foude zijn, dat fy hun vWki^^^^^^^^^^

^ ft-^f nT r^^i^^^^^
gehjkooknade;hTnd

gefchicdde. DeKeyferhjkeGemagtigden overgekomen zijnde, gingen
iy kloekmoedig tot hen (/) , defelve om vergiftenis voor defthuldigen
biddende, en ligfelven aanbiedende, om, in plaats derfelven, te fter-
ven; met eenen betuygende, hen niet te willen verlaten, voor dat fy
een adte van vryfpreeking voor de ftad verleenen, of hen met demisda-
digen naar den Keyfer fenden fouden. „ Sijne Majefteyt, feydenfy , is een
" pdvrugtig en genadig Vorft , die wy fuUen poogen te bevrcedigen j wy
35 lullen, fo het mogelijk ïs, met toelaten, dathetfweerdderregtvcerdig-
iihcyt met iemands bloed geverwd word ; indien ons dat niet vergund
3, word , hier zijn wy , bereyd om met hen te lijden en te fterven. Verfoeije-
lijk, bekennen wy, is hetgeen gedaan is, maar de grootheyt van die

„misdaden is niet grooter als de genade en goedertierentheyt van den
3, Keyfer. Dus fpraken fy alle uyt eenen mond. Self vatte (^) Mace-

MerkeJijkc

donius, een Man van geen geleerdheyt , maar van een weergaloofe nauw- ^écneï
gefetheyt en heylig leven j een van die Gemagtigden ^ als fe te Paerd Macedo-

door de ftad reeden, by fijn rok, en gebood hem ftil te houden ^ en van"'"**

fijn Paerd af te treeden. Defe , fiende dat hy een klcyn oud man met
flegte en gefcheurde kleederen was, floeg dat m de wind , maarfommi-

gen,
(«; //owi/. 17.;?. 194. (0) Ihid.p.ic^^. {p) Ihid.p.ic)-!,. {c}) Thsod.Uh.^.c.io.p.

2" -5. Chryf. loccit.p. 15)4,
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gen, die hen volgden^ berigt zijnde , dat het een eerwaerdig en godfa-

lig Man waSj trad met fijne amptgenooten van hunne Paerdenaf, om-
hellden fijne knyen, verontfchuldigden fig , en vraagden hem , Wat fijn

begeerte was? Vrienden, feyde hy, maakt den Keyfcr de/e boodfchap

bekend'. ^^Sire, gy zijt niet alleen een Keyfer, maar ook een menfchj

,j fie derhalven met alleen op de hoogte van uwe Majefteyt, maar van wat

3, natuur gy zijt, en gedenk dat gy, een menfch zijnde, menfchen re-

„geerd dic u gelijk zijn. Den menfch is gefchapen naar het beeld en

„gelijkenis van God, geef derhalven geen bevel, om dat beeld wreede-

55 lijk te vernielen j op dat gy door het verbreeken van dat beeld delielis

3, Maker niet vertoornd, welk gy feekerlijk doen fult , wanneer gy maar

55 bedenkt , tot wat een hoogte van wraakfugt gy uwfelven om een kope-

,5 ren beeld vervoeren laat : wat een wonder groot verfchil nu dat'er is

3, tuflchen een levenloos beeld , en een dat met beweging , leven en re-

3, den begaafd is, doet fig, mijns oordeels, by een enkel opflag deroo-

3, gen klaarlijk op. Bedenk verder, dat wy voor een koper beeld duy-

5, fend andere gemakkelijk konnen opregten , maar het is boven het be-

3, reyk van de magt des geheelen Keyferrijks en van uw Majefteyt een enkel

3,hair te maken op het hoofd van die geene, die gy ter dood fult overge-

„ven. De deftigheyt van den Man, en het gewigt van fijn redeneering

deed hen fijne woorden met groote aandagt aanhooren^ en defelve na-

derhand den Keyfer overfenden.

"5^an*X
^^eyferlijke Gemagtigden begonden egter hunnen laft uyt te voe-

Kcyfcrïjke 5 bcnumen de ftad hare vryheyt, vernietigden hare regten en privi-

hcZ''''^
l,egit^" 5 fiooten alle gemeene-plaatfen , de bad-ttoven ^ de beufs, en

cgonnen.
fchouwburgen toe , deeden alle verdagte perfoonen, byfonderden Adel
en de aanfienlijkfte^ die de laatfte beroerte geltcokt , en daar in hun
hand geleend hadden ^ by de kop vatten , gevangen fettcn , en voor hun
Regtbank ftellen. 7\lom wierden Wagten gefet, de ingtfetencn gedag-
vaard, en alles j dat tot de ftraf-uytvoering nodig was ^ gereedgemaakt.
Self was het voor de overkomfte der Gemagtigden met veel beter ge-

weeft j doordien de gewoone Magiftraat op die wijfe reeds hadden be-

gonnen te werk te gaan , fo dat de geheele ftad niet anders als een Too-
Daar door neel van jammer, elende en droefheyt was. Chryfofiomus ging op f^^-

ftadteen
^^e^^^" <^'^g 5 tot voldoening van fijne nieuwsgierigheyt , de ftad op enne-

jammcriij- der, om een droevig gefigt van de jammerlijke ftaat der ftad te nemen:
keftaat ge- komende by de Hoven van Juftitie, fag hy (r) het overblijffel van de
™ ^' ftad voor de poorten ftaan in een diepe droefheyt en ftilfwijgentheyt >

niemand derfde een woord fpreeken , uyt vreefe van aangerand te wor-

den j een iegelijk deed fijn ftil gebed tot God, hem biddende , dat hy
de benauwde wilde te hulp komen, en de Regters tot fagtmoedigheyt
en gunft tot hen neygen. Binnen het Hof tredende, quam hem niets

voor als gewapende fchildwagten , foldaten met fweerden en fpieffen m
hunne handen , om buyten te keeren de aandringende vrouwen en kin-

deren, die met een groot gejammer en geween quamen, om van den

Regter genade te verfoeken voor hunne mannen en vaders , en andere

nabeftaande, die ondertufTchen daar binnen reeds voorde Vierfchaarge-

vonnifd, gegeefleld en anderfins geftraft wierden. Sy wierpen haarfel-

ven ter aarde, en riepen met alle de beweeglijkfte uytdrukkingen^ die

iemand tot mededoogen fouden konnen beweegen , om gunft voor hare

naaft-beftaanden ; maar te vergeefs , de hard-vogtige foldaten dreeven de-

felve te rug, en beweefen aan haar c^een kleynewreedheytenonmenfche-
lijkheyt

(r) BomiLi-^. p. 148. ©-r.
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lijkheyt. Droevig was dit alles om te fien , 't welk den goeden Man
aeeci lugten, en t'huys koniende dus by figfelven denken; „ Hoefalhetchryfofto-
^atloopen in den grooten dag? Indien de menfcheliike Vierfcharen fo"^"== g^^^^^

,,onverbidde ijk zijn, dat een moeder, een fufter, een vader, hoewelf.tSy.
jjielt onnolel en aan de misdaad niet pligtig en fchuldig ^ voor hunne londerhc-

.,naafte magen geen vergiffenis verwerven konnen, wieVan ons fal voor '^^y'
'^'tl„den vreeslijken Rigterftoel van Je/us Chrïfius de voorfpraak konnen^

,,zijn van fijnen naaften? Wie fld in die Vierfchaar voor ons pleyten^
„of bequaam zijn , om ons te redden en te verloffen, wanneer wy tot
de eeuwige ftraffe worden weggefleept ? Die, welke voor defe Vier-

ichaar te Antiochien gedoemd wierden, waren niet alleen het gemeene
llag van menfchen , maar felfs de voornaamften Adel van de ftad , die het
voor een geluk fouden gehouden hebben, dat fe hunne goederen en vry-
neden hadden mogen verlaten , en ondertufTchen hun leven behouden
De Gemeynte bad dag op dag den hemel , dat de herten der Overhe-
den mogten bewogen worden , om den loop van fulke harde handelin-
gen te ftremmen

: maar de Rigters gingen in het te regtftellen en fcherp
onderfoek van a les hunnen gang , tot dat eyndelijk , ophetgeduurigaan-d/uytVoi
houden en voorbidden van de Monniken en de Qlerne ^

eenuytftel ver-^"^^"
gund

,
en verder ftraf-uytvoering gefchorft wierd, voor dat alles den word ver-

Keyler nader vertoond, en fijn goedvinden daar over verftaan foude zijn
Dit was fo dra niet bekend, oi de geheele ftad wierd met vreugde en tot grootc
blijdfchap vervuld, en de vreefe en fchrik ten grooten deele verminderd ^lijJichap

gehjk wy uyt de leer-redenen van Chryfiftomus , bydiegclegenthevtse
daan , konnen aineemen. ^ o / &

X Maar wy moeten voor een tijd Antiochien verlaten, om Flavia.vx.,u„^nm, d.en wy op fijn reys naar Conftantinopelen gelaten hebben , tevol-v'ZÏ

iet Hn?
'8'" "l^T 1'" Conftantinopelen {s) , ging naar^i

fl^et^J^en ± tegenwoord,gheyt vandenKeyfer, dogblc?f, neer-t" "L^'"
liagtig en met tranen in fijne oogen, a s befchaamd om eefien óf <re

f«^<i™"is
kend te worden, van verre ftaan Theodn/i^/t h^^- °r

°Vge-
wftülfp fif.n,l, V. ,

hem in fillkendroevigcn

fis L^^b^^^^^^
^'"^

l'^'l
^^g^"' ^^"^^^ -^"^g^ ontfteLDic...ms met bedaarden gemoede, fig by hem te beklagen over de ondank- -"«ig-n.

baarheyt van Antiochien, de ftad, daar aan hy de geheele tijd van fijne^^^^^'^'
regeering fo veele genaden en weldaden beweefen had, by het optellen
van welke hy t^elkensfeydei Enmoeft tk, voor al mynéeldoen, fibe^loond worden-l „Wat quaad, feyde hy ^ heb ik gedaan, dat fy figdus
„aan my fouden wreeken? Wat voor een hatelijke faak weeten fy tegen„my in te brengen, dat fy fuiken misnoegen fouden toonen , niet alleen
„tegen my, maar felfs tegen de overledenen ? Konden fy hun haat en
„boosheyt met voldoen ontrent den levendigen ? Of dagt hen dat te
„weynig, ten ware fy met eenen de dooden fmaad en fchimp aandee-
„ den? Genomen ik had hen fo verongelijkt, als fy fig verbeelden, ten
„minften moeften fy dan de dooden, die hen niet misdaan hadden, en
„daar fy niets met fchijn tegen konden inbrengen, vcrfchoond heb-
3, ben. Heb ik die ftad niet meer geagt als alle andere, ja als die van
„mijn eygen vaderland? Was fe niet altijd mijn luft en vermaak? Heb
3,ik myfelven niet by alle gelegenrheyt met ftatelijke beloften verpligt,
defelve in eygener perfoon te befoeken ? De goede Biflchop hoor-

de fulks met weenende oogen aan, en begon ( fijne gedagten verfameld
hebbende) fo dra de Keyfer fijne reden geëyndigd had , op defe wijfe
te fpreeken : 3>Sire, wy erkennen , met een volvcerdigheyt onfes ge-

[CcccJ p,moeds,
0 HomiL ZQ.f. iiC.
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5, moeds , uwe Majclteyts gunft en weldaden , onfe ftad tot nog toe be-

„weefen. Dit is het, welk ons te meer doet klagen en weenen ,
datwy

„ons, op het nijdig aanftoken en ingeven des Duyvels, fo ondankbaar ge-

„toond hebben tegen onfen grooten weldoender ^ en dien j die ons fo on-

„gemeene genegentheyt toedroeg^ fo geweldig tegens ons hebben verbit-

„terd. Al wierpt gy onfe huyfen om-ver, al verbrandde gy defelve ,
al

55 doodde gy onfe perfoonen , of oeftende uwe (Irenghey t op eenige an-

„dere wijfe, gy foud uwfelven aan ons niet genoeg wreeken. Wyheb-

,5 ben reeds onsfelven veroordeeld tot het geen erger dan duyfend dooden

3, is: want wat kan fmertelijker zijn, als dat wy, fuiken vriendelijken

„weldoender fonder oorfaak vertoornd hebbende ^ al de wereld den

„mond open gedaan hebben, om ons onfe onnatuurlijke ondankbaar-

„heyt te verwijten? Hadden de Barbaren onfe ftad belegerd, onfemuu-

„ ren om-ver geworpen , onfe huyfen verbrand , en onfe burgers en m-

„ woonders gevangkelijk weggevoerd , ons ongeluk foude op verre na

„fo groot niet geweeft zijn: want fo lang uwe Majefteyt leefde ,
en ons

„fo wel gefind bleeft, foud'er hoop geweeft zijn, dat onfe elende een

35eynde hebben foude, en wy tot onfe voorige ftaat, en nog beter, her-

„ fteld worden. Maar nu wy uwe gunft verbeurd ^ en ons uwe gena-

„dige befcherming die ons beter was dan alle onfe muiiren en bolwer-

„ ken ^ onwaerdig gemaakt hebben j werwaards fuUen wy vlieden ,
en

„onfe toevlugt nemen ? Naar wien konnen wy, fuiken genadigen Heer

„en toegevenden vader misnoegen gegeeven en vertoornd hebbende,

„om hulp uytfien? Onverdragelijk zijn de dingen die fy gedaan heb-

„ben, maar fy hebben henfclven daar over reeds deerlijk geftraft ,
door-

„dien fy fig in fuiken ftaat gebragt hebben, dat fy befchaamd zijn ie-

„ mand onder de oogen tefien, ofhunneoogenopteflaan, omdeSonne

3, te aanfchouwen. Sy hebben verboren hunne vryhedenj zijn veragtelijker

„ geworden als de geringfte Slaven : en , fiende waar toe fy henfelven ge-

,j bragt hebben , ftaan gereed om weg te fmken onder het gevoelen vati

„ die fchande , die het algemeen oordeel van de geheele wereld noodfa-

kelijk op hen fal moeten werpen. Egter, Sire, defe wonden konnen,

„indien het u behaagd j nog geneefen, en alle defe qualen geholpen

„worden. Vervolgens vertoonde hyj ,, Dat groote misdaden meenJg-

„maal aanleyding gegeven hebben, om een treftelijke en edelmoedige

„deugd, de liefde en weldadigheyt, te oeffenenjdat de gebroken beelden

„ konnen herfteld worden , maar dat fo grooten misdaad , in dit geval

„begaan, te vergeven, het middel was, om een beter, treft'elijker en

„ beftendiger beeltenis van hemfelven in der menfchen gemoederen op te

„rigten, en fo veele vertooningen van fijne barmhertigheyt en ongemee-

„ne goedertierentheyt te maken, als'er menfchen in de wereld zijn, 01

„ooit fouden zijn. Hy drong hem met het voorbeeld van den grooten

^^Conftant'mm , die op fekeren tijd vanfommigen^ die ontrent hem wa-

rren, geraden^ omfigaandie, welke fijn beeltenis hadden mishandeld,

„te wreeken, gemerkt fy fijn aangefigt jammerlijk gcfchonden hadden,

„met fijn hand naar fijn aangefigt voelde, en lacchende feyde ; 1^
'^^J!"'

,,myfelfs geheel niet gefchonden of mishandeld ,
myn hoofd en aangejigf

„ zijn gefond en onb'ejchadigd. Een antwoord
, feyde hy , die hem by alle

„ nakomelingen roemwaerdiger gemaakt heeft , dan alle de praal-teekenen

„van fijne grootheyt, én gedenk-teekenen van fijne overwinningen,
riy

„voerde hem te gemoet fijne eygene Edicten en Plakaten, by welke ny,

.jten tijde van de Paafch-plegtigheden , alom de gevangenen
gemeenlijk:

„ontfloeg en vry ftcldd, en met eenen fuiken ong;emeencn goed-aardig-

«heyt
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" heyt toonde, dat hy felf wel wenfchte de reeds gcdoodde weder te
Konnen levendig maken j dat de eere van lijnen godsdienft ten hooeften
aan de fagter uytfpraak over de misdadigen gelegen was , aangefien de 00-

'.gen van Joden en Heydcnen op hem geflagen waren , en fekerliikuytlljn
vonnis van fijne Religie fouden oordeelen, dat geenfins te vreefen was,

» dat anderen, door het vryfpreeken van defen , tot muytery fouden wor-gden aangemoedigd, doordien dit een daad van genade, en eeen hp
.WIJS ter wereld van fwakheyt en onmagt zijn foude, en hy magt ee-"„noeg had om alle, die misdaan hadden, te regt te ftellen; datdithet„middel was, om alle menfchen aan hem te verpligten, en nog meer„der zegeningen van den hemel over hem neder te brengen ^ en het hemde volgende eeuwen tot roem foude ftrekken, dat, daar hv door
- niemand fig had laten gefeggen , om Gods wil, en op het verfoek van"Cenen armen ouden Biflchop, die hem van fijnen grooten Meefters we"gen had komen aanfeggen. Indiengy den menfchen hunne misdadenver
^>geeft, fo fal uwe hemelfche Vader u ook vergeven, die misdaad ver-
„ geven had^ Eyndelijk befloot hy alles met defe woorden :

" Gedenk
.,aan dien dag, wanneer wy alle van onfe daden rekenfchap fullen ge-„ven, en dat gy door uw genadig en meedogend vonnis u de weg tot
» vergiffenis uwer overtredingen openen fult. Andere mogen uw aan-
» bieden goud en filver, maar ik kome tot u met de Wet en creboden

"r^t^/'V
alle andere gefchenken, aanbiede, uw„biddende de voetftappen te volgen van uwen grooten Opper-Heer

„die, hoewel dagelijks van ons beledigd, niet ophoud ons goed te doen'„Sny onfe hoop niet af, en verydel onfe verwagting niet j wantik ver.klare openhertig voor uwe Majefteyt, en de geheele wereld, datTk,„wanneer het u beliefd uw misnoegen te laten varen, u met ons te ver-„foenen, en de ftad in uwe vorige gunft en genade weder op te nemen,

::rdlTv? nn ^ ^^"^^ "^^^ ^"^^ ^^^^^^^-^^ ^--^ mdienniet, da

:;l:ygÖ:e^^^^^^^^ ^«^^^ en^eaevanalleme^^ett
XI Dus brak de BifTchop fijne aanfpraak af. Onfeker washet, wie De Keyfcr

nieeft bewogen was, of hy die fprak, of hy die hem hoorde, hoewel
de Keyfer voor dien tijd een middel bedagt, om fijne ontroeringniette wogen:
laten blijken Soz.omeims voegd hier by (0 , dat Flavtanm fig , behal-ven fijne wel-fpreekende redeneering, nog van een ander middel bedien-

' t welk was, dat hy de Dienaars, die voor den Keyfer, terwijl hy
aan tatel fat, gewoon waren te fingen

, bewoog voor hem op te heffen
die droevige klaag-liederen , die te Antiochien gemaakt, en by defe tijd
gelongen wierden, 't welk hem fodanig bewoog , dat de tranen in den
beeker, die hy in fijne handen had, afrolden. Immers hy feydetotden
i^iilchopfï;): "Wat groote fiak is het , dat wy fouden vergeeven dien ftaac

die ons misdaan heeft, dat wy, die menfchen zijn, vergeeven , die'^T^'^" .

^^ook fodanige zijn? byfondcr als.wy gedenken , dat de groote Heer'"
°"

van het geheele Al op aarden neder gekomen , en om onfent wil een
"dienftknegt geworden is, en^dat hy van die, welke hy de grootfte
'^'gunften beweefen had, wordende gekruyft, egter voor fijne kruycigers
_^'^elf bad ; Vader, vergeef het hen , iJi^ant Jy weeten niet wat Jy doen,
^' Wat wonder dan, indien wy vergeven onfe mede-dienflknegten? Flavia-

fuiken gewenfchten uytflag van fijn Gefantfchap verkreegen hebbende

[ C cAC 2 j dagx
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«cbicd dagt een weynig uyt te ruften, en met den Keyfer fijn Paafchentehou-

heminet ^gj^ . j^aar dc goede Vorft gaf hem order fijn te rug-reys te verhaeften

:

^en cSn " Ik wcct , /èy^e /jy, dat de gemoederen der Antiochicrs feckcrlijk on-

naar huys "geruft zijn, tuflchen hoop en vrees hangen ^ en dat fy nog niet btiy-

tckecren. „
^^^^ bekommernis en gevaar fitten > en daarom ga heenen , en breng hen

" dcfe aangename boodfchap j wanneer fy hunnen Stuurman weder fullen

"fien^ fullen fy het tegenwoordige onweêr en den ftorra vergeeten ,
en

"aan de voor-by gegane rampen niet meer gedenken. De Biffchop ver-

fogt daar op (x) , Dat het den Kcyfcr mogt believen , tot beter bhjls

van fijn volkomen verfoening, den Prins, fijn foon, met hem te laten

gaan j Bid God, gaf hem de Keyfer aanftonds tot antwoord ,
dat de

" tegenwoordige onruften geweerd , en de oorlogen , daar ik thans me-

" dc belemmerd ben , gelukkig mogen uytgevoerd worden >
waar na iK

Gelijk hjr " y verfceker felf te fullen overkomen. Dit egter was het niet dat de

Keyfer alleen beforgde , maar felf, als de Bifl'chop fijn affcheyd geno-

men had , en reeds naar de zee-kant gegaan was , fond hy eenige fijner

dienaars , ( niet weetende wat uytftel hy mogt neemcn , ofwaar door hy

foudc konnen belemmerd worden) om hem in fijn vertrek behulpfaam

te zijn, hem agter na. Flavianus felf was fo begeerig, omdeftadvan

Antiochien met die blijde boodfchap te verquikken^ dat hy ^ fo fchie-

lijk niet konnende reyfen^ des Keyfers gewenfchtc brieven met de poft

Qverfond, ten eynde alle wolken van vreefe en droefhtyt aanftonds mog-

Hywordtcten verdccld worden en verdwijnen. Ondertuffchen fpoeyde hy foda-

S,ïiet'""'^>
dat, hy nog voor Paafchen t'huys quam. Met alle reekenen van

^alutatie vffugdc wicrd hy te Antiochien ingehaald : want de markt was vercierd

ingehaald. krauflcn, èn vervuld met brandendcligten, de deuren en glafen wa-

ren met bloemen , groene takken , en die andere teekencn van vreugde

en plegtelijke vierdagen opgefchifct, en dus gingen fy, om alles te vol'

trekken , naar de kerk , alwaar Chry/oftcmm hem met een dankfeggendc

reden-voering verwellekomde , cn God voor den gewenfchten uytflag

van Flavianus reys dankte.

XII. Dus nam die fvvarigheyt en bekommernis tc Antiochien een cyn-

Pauiinus de. Ontrent diefelve tijd, of immers niet lang te vooren, ftierf?'^^^''

limis (j/} , een van de regtfinnige Biffchoppen dier ftad. Hy was tot

l«en'*de
I^ï^*^^<^P ingcwyd door L^/a/eT, Calaritaanfche BifTchop, onder de r^ee-

yVrdoeid- ring vau Julianzis , waar door die ongelukkige verdeeldheytin dieKerK

hcytinde gefterkt , en tot nog toe gcbleeven was, alfo een gedeelte van de rcgt-

Antkici ^^""ïg^'^ hem, en een ander gedeelte , d\Q in Meletius ^'^'^^^^

duurde, gekomcn was , aankleefden. Taulinus was gehandhaafd van den P^'J^

Damafus , en fijnen Nafaat Siricius , en voorts van alle Wefterfche

Biffchoppen ; Flavianus , in tegendeel , door alle die van het Ooften

,

zijnde eenige jaren geleden tot Biffchop gekoren, en beveftigd door het

groote Concilie van Conftantinopelen. Met de dood van Taulinus

hoopte hy, dat die fcheuring een eynde foude nemen, maar het deed

fig geheel anders op : want de aanhangers van Taulïnus weygerden hg

by Flavianus te voegen , en werkten fo veel uyt , dat Etia^r 'ttts ,
Ou-

derling van die plaats, hen tot Biffchop gegeven wierd. Groote klag-

ten quamen den Keyfer voor, die meer als eens Flavianus ontbood,

cn belafte fijn faak in een Synode te Romen te laten oordeelen ,
waar op

hy hem tot antwoord gaf: " Indien iemand , Sire, my bcfchuldigenkan

" van ongefontheyt in het Geloof, of my betigten , dat ik ,
om

ix) nd.^u^habet Liban.Orat. ii^.p.^i^. (y) Socr.lib.
Soz.om.lib.7-

c.ii.p.jij, Theod. lib. 5 . 2 3
Z2^.
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,,ven_ de Biffchoppelijke bediening onwaerdig ben, ik weyeere niet

,

mijne befchuldigers voor mijne Regters aan te neemen, en fal tevVee-
den zijn met al het geen defelve overmy fullen vonniffen. Maar indien H<«dfc„.
het alleen om de waerdigheyt

, en de voorrang in mijn Biflchoppelij-g^^""*'
ken ftoel te doen ,s, ik fal daar geen harnasom aan trekken , maar ben
bereyd defelve af te ftaan , en over te geven. Geef, Sire defelveaan w.en het u beliefd. De Keyfer ftond over de wijsheyt en bedaard-heyt van den Man verwonderd, het hem met rufte naar huys kecrencn verfoende ten laatften, door fijn tuffchen-fpraak , in het \Veften al'

Ie de partyen met hem : hoewel het waarfchijnlijkft is , dat eeliik^«to verhaald, Euagrim niet lang na fijne beveiliging geftofvenzhn"
f,Flav,anus ioor fijn voorfigtig beleyd , het beroepeVvan een inder in delfelfs plaats voorquam

, en binnen weynig tijds de andere narty tot hem overhaalde, waar door dan die langduurige fcheurine in die
A-crk een eynde nam. ^ o ^

Tweede Afdeeling.

Van Chryroftomus bevordering tot het Bisdom van Conftantinope-
len at

,
tot het onderfoeken van 't geen tegen ^ntoninus,
Jiilfchop van Ephefen, wierd ingebragt.

INHOUD.
1>edood x,^» Neftarius Chryfoftomus word aangepreefen tot deOelfs

Op wyfe hy naar Conftantinopelen aehaaU wterd ThMoh?ks B,ffchop van Alexandrien
,A M^daar tZn en w2^^

hruyken onder MVfalZ verbeterd detnis.

doniaanfchev^^. ^^oridoor een wonder-werk bekeerd % bTliraft
vrypofttg des Keyfer

s gunftgenoot Eutropius, de reden vandien^ T^tval va» dien Man; dte fijn toevlugt neemd in de kerk. ChMofco-mns pred,kat,ebyd,egelegentheyt. '^Eutropius raakt mongenide enwordgebannen Sm dood. Chr^momv^ weygerd
, oplet ve^foêk

t IC^'T \ f T ^«^"^ ' «"'"ft over
tttffchenhen Mf«- Chryfoftomus vrymoedigeaaufpraekaandenKey.
Jer. Giims maakt J!g aan verraderyen opflandfihuld,g. Chryfofto-mus W^/.r Gefant van den Keyfer, tot hem gefonden. Gainas
raakt om hals pe Egyptifche Monniken komen ?/Conftantinope-

nll
-^'^Chryfoftomus wel beforgd, maar tot de kerk-gemeenfchapmet wil toelaten. Theophilus eenige, om met Chrffoftomus o-

ver dte faak te fpreeken. Chryfoftomus voorfpraak voor defelve.
Jchrifft aoH Theophilus ; die hem weder antwoord.

T ^ "^i^^f van het drie-honderd negen-en-feventigfte jaar na de Ntajria*
I geboorte onfes Saligmakers, te weeten , op denfeven-en-twintiff-

rten Jf/^ïm^fr, ftierf iVÉ>Öar/«j(^z), BiflchopvanConftantino-
[Cccc j] pelen,

W PoBad. c. 'f.p.^i. Socr.lih.e.c.i.p. ^oo. /iJ. 8.f. i.j7. 75S, 758. TheeiLlik-
5-c.i7.^>. 2155. Niceph.lib. 13. 2. ƒ1.348.
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pelen. Benieuwd was een iegelijk, wie hem in het Bisdom van de Key-

Vcetefoe- ferlijke hoofdftad foude volgen. Veele deeden figop, die daar naar

^i^^l^'J^'^
haakten y en, gelijk het in fulke gevallen meer als te veel gebeurd, de

komcnf onwaerdigftc die niets hadden dat hen konde aanprijfen , Ibgten door

gefchenken, en quadc middelen van gunft-winning, daar toe de gunft

van de Grooten aan het Hofj dog de Gemeynte verfogtdenKeyfermct
allen ernfl , dat hen een waerdig Kerkvoogd mogt toegevoegd worden.

Die thans aan hetHof meeft te feggen had was EMtrofhts , de gefnede-

ne^ eerfte Kamerling van den Keyfer. Hy was, tot verrigting vance-

musw'frd*
"^^^ Keyfers, een tijd lang in het Ooften geweeft , en had al-

van EuTro- ^^^^^ kennis gekreegen aan Chryfojiomiis , dien hy den Keyfer hertelijk aan-

piusaangc. preeSj als een Man, die om fijn godvrugtig leven ,
groote geleerdheyt

cn welfpreekendheyt tot dat ampt bequamer was als iemand , dog met

eenen feyde dat men die faak bedektelijk en in der ftilte foude moeten

beleggen en uytvoeren , alfo'er anders niet wel kans foude zijn hem van

daar te krijgen. Die voorllag behaagde t_Arcadius ^ en wierd van het

volk goed gekeurd. Sonder uytftel wierd daar op gefchreven aan Afie-

rius , Landvoogd van het (nauwft genomen) Ooften , om fulks te be-

forgen, en Chryfopmiis met voorfigtigheyt in des Kcyfers handen te le-

Op wat veren. Defe, bevvuft van der Antiochiers fugt tot oproer, en dat het

vaif'A'ntio-
^'^^^ foude onmogelijk zijn het volk te beweegen 5 om hunnen tot ver-

chien naar wonderens toe welfpreekenden Prediker te willen afftaan , maakte het

no^eïen""
^^"^ gefchtcven was aan niemand bekend , en verfogt Chryjbftomus

Tcrvocrd ( ondct fchijn van hem alleen te moeten fpreken) , hemeenweynigbuy-
wierd. x.en de ftad , fo verre maar , als de Martelaars-graven buyten de R,oom-

fche poort waren ^ te vergefelfchappen. Afleritts hem dus op fijnen wa-
gen gelokt hebbende, floeg aan^ en reed met aller haaft tot Pagrx , de
eerfte ververfching-plaats buyten Antiochien , toe ^ al waar hy hem in han-

den van de Officiers van den Keyfer , derwaards om hem te ontfangen

Qvergefonden , overleverde , die hem van daar verder naar Conftantino-

fcho^'^en
P^^^" overbragten. De Keyfer, om deflelfs intreede en inwying aan-

LixV^ fienlijker en heerlijker te maken , en alles met de grootfte plegtigheden
vergaderd, uyt te voercu , had de voornaamftc Biffchoppen, om die faak by te

^^^°p'^'i"s woonen , en teverrigten, gedagvaard. Theophilus
, Biflchop van Ale-

Chryfofo- xandricn , ftelde fig dapper tegen het beroepen en beveftigen wanChry-
raus ongc-foftomus aan j ten deele, om dat hy hem voor eeneygenfinnigenonrek-
negen.

kclijk Man , cn die hem fekerlijk in fijne voorncemens en belangens fou-

de overdwarflen , aanfag, maar meeft, om dat hy Ifidorns , fijn eygen
Ouderling , een man die naar fijn hand was, tot die plaats dagt te "be-

vorderen, en daar door een fo grooten en magtigen gedeelte vandeOo-

Wi?" fterfche Kerk naar lijn hand te fetten. Uyt defen hoofde fprak hy het

cgt'erTócf voorftellen van Chryfóflomus tegen
^ dog merkende dat hy tegen de ftroom

opfwom , ftemde met de andere toe , byfonder als hem Éntrofnis be-

dreygd had, hem^ fo hy de algemeene keure met fijn toeftemmingniet
beveftigde , foude te regt doen ftellen ^ gemerkt'er verfcheyde in de
ftad bereyd waren veele misdaden enfchendelijkheden, van hem begaan,

by de Synode tegen hem m te brengen. Dit nu bewoog hem meeft fijn

ChryTofto.
^^y^ ftrijken. Dus wierd Chryfojiomiis ingevvyd , en op den Biflchop-

rausBif. 'lijken Troon gefet op den 26. February desjaarsCCCXCVIII > Theo-

wiTrO.
P^^^^ii^ was het ondertuflchen , al had hy het toegeftemd , niet weynig
tegen de borft , fo dat hy ^ een groot voor-oordeel tegen Chryfoftomus

hebbende opgevat ^ een wrok en onverfoenlijken haat tot fijn dood toe

tegen hem in'fijn herte voedde.
* IL Chry-
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^l- Chryfoftorms was fo dra niet in fijne bedienincr beveftigd, of hy Hy voerd

wnde ten eerften fijnen ongemeenen yver, en dat hy den perfoon van^^-^'r'"Wchen met aanfagW Hy vond de ftaat van de Kerk onder fijn"'"''"'
i^erk-gebied. door te veel toegeventheyt van fijnen Voorfaat , wonder-
iij^ vervallen, t welk hem bewoog de oude en nauwer order van Kerk-
beftier weder in te voeren. Hy begon fijne oogen te laten gaan op dcontrentdc
Uergte, en het leven van alle Kerkelijke perfoonenfr) By hen was ^^'-^'S'*»
een quade gewoonte ingefloopen, dat fy in hunne huyfen vrouwen of
dogters onderhielden, die by de Kerkelijke Schrijvers met den naam
van .ruv.<V«.7o,

, mede-mgebragte , of by-gcvoegde vrouws-perfoonen
voorkomen, met uyt hoofde van een huwelijk, of om eenige ongere
gelde luften te voeden, maar enkelijk uyt een geeftelijke genegenthevt
ot om ftigting, en huysdienft. Sulks mishaagde hem, als een c^emak-
Kelijke weg tot verfoeking, en een faak, die een onverdragelijke erger
nis gaf

, en daarom voer hy daar tegen in twee leer-redenen fcherp uvt
en het het met na te beftraffen, tot dat hy een geheele hervorming diar
ontrent had ingevoerd. Vervolgens ftelde hy fig tegen hunne gierigheyt,
en de fnoode middelen, waar door fy hunne beurfen fogten te verrijken.Hy beftrafte hunne lekkere tongen, en het foeken van de tafelen der
rijKen, waar op met anders konde volgen als dertele begeerlijkheden

,

en voor plas-dankers en pluym-ftnj-kers te worden aangefien. Hy door- fiin huys:
logt leer nauw de uytgaaf van de mkomften fijner Kerk, en fneed alle houding,

onnodige onkoften af. Hy fag het beftel vanVijn huysh:..Sing n^ en^ende dat ten tijdc van fijn Voorfaat groote onkoften gemaakt^, en een
koftelijke tafel gehouden was, befnoeyde hy defelve, gaf laft, om eengroot gedeelte daar van aan behoeftigen en fieken te beftfeden , en bouw-

drnir iT^'rVu ?
^^^^ merkelijkefommebe-

twee^fir/^n^ l

"^ ^"^^^1^^"^ overwelkehy

G^neesCeeft?rJ 't^'T
" Opfienders ftelde, en tot derfelver dienftvjenees-meelters. Koks en andere Bedienden befrhitr^^ Ar.r. .lu

trouwd, op dat fe door het beforgen van hun ey^^^^^^^^^^
leyding mogten hebben om het geen hen aanbevoolen wljte ver^^^^^^^^^^
loofen. Wijders onderfogt hy, hoe de weduwen, die vandeirerkon-,

,derhouden wierden, leefden , en die hy bevond den fwier en de verma-
1::'^""

kehjkhedcn der wereld na te volgen, vermaande hy, hare kiften door vaf-
ten en bidden te bedwingen, en fig van dc badftooven , en alle derteleen Iwierige kleederen te onthouden

, of te trouwen
, op dat de Rdigieaoor haar los en flordig leven niet veragtelijk en befpottelijk wicrd. Hy en het ge-

drong het gemeenc volk tot meerder aandagt en godsdienftigheyt aan, '"^^^
en wilde dat die, welker beroep hen van de kerken by dage te befoe-'
Ken belettede

, fig des nagts aldaar met bidden en vaften befig houden
ouden. Defe order behaagde de Clergie niet al te wel , die nu een tijd
lang hun gemak genomen, en de Kerkelijke nagt-oeffeningen geftaakt

11 r j
^^^"^ ^'"S Chryfoftomns in het hervormen en verbeetcren van

alles, londer gunft of vrees te betoonen, voort. Die fijne voorfchrif-
ten mvolgden, wierden aangemoedigd en gepreefen, maar die fig ftijf-
linnig daar tegen ftelden, wierden voor een tijd van hunne Kerk-dien-
ften geweerd; want, Jeyde hy , het is onredelijk, dat die niet als ware
Priefters en Kerken-dienaars willen leven , de eer en het voorrcgt van
die ampten genieten.

III. Maar die in een fiekte, om fo te fpreeken, en ontfteltenis van
Staat of Kerk alles te gelijk wil verbeeteren, fal, naar alle waarfchijn-

(U\ c
lijkheyt
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lijkheyt de quade gencgentheden en driften meer gaande maken j als ftillen>

en d'een of d'ander daar van fuyveren : wanneer een overvloed van bloed

,

of fchadelijke vogten, fig opdoet, moet de natuur door fagte middelen

allenks geholpen , maar de gcneefing, door dcfelve gelijk af te tappen.

Waar door niet gefogt worden. Immers Chryjoftomus wierd door fijnen yver tot

hemSekt fchielijke en fterke geneesmiddelen (na dat de faken by fijn eerftop-

hateiijjc tc ftappen op den BifTchoplijken Troon gefchapen waren } vervoerd. Dc
maken. Qergie , dus onverwagt ontruft, en door het gefag van hunnen Biflchop

tot verbetering gedrongen , fpande tegen hem t'famen en bewoog hen elk

fijn verkeerd belang tot een gemeene klagte t'famen te brengen. Sy daar

op befchreeven hem by 't volk vry hatelijk j en was'er maar ergens de

minfte fchaduw van ergwaan , men maakte daar een volflagen befchul-

DogdcGc diging en klagte van. Maar hy verfmaadde derfclver boosheyt, de Ge-

maakte van
"^^7"^^ flo^g ^u^^^s ^" "^^^^ ' iegelijk fchepte ten vollen ge-

hem vwr" noegen fo in fijne goede voornecmens van het invoeren der hervorming,
wcrks. als in fijne treffelijke predikatiën. Sijn leven was onberifpelijk j

fijnie-

ver onfijdigi fijn Leere gefond^ en fijne Leer-redenen vloeijenden wel-

Onrcgtfin- fpreckcnd. Uyt dien hoofde liep hem het volk ongemeen na, felfsqua-

denToor^"^"
andetsgefinden om hem te hooren , 't welk menigmaal niet fonder

hem bc- vrugt was , fo dat veclen van hen tot het regtfiiinig Geloofwierden over-
keerd. gehaald , daar van wy by dc Gefchigt-fchrijvers onder anderen een mer-

Eenmerke- kclijk ftaaltjen vinden: Seker man, van de feite der Macedonianen (^),

ïJ/°°'"
^^"^^^^ ^^"^ op Zeekeren tijd prediken van de Hcylige Drie-eenigheyt,

en wierd daar door van de waarheyt dier Leere fo volkomen overtuygd,

dat hy niet alleen fijne dwalingen afftond , en het algemeen regtfinnig Ge-

loof omhelfde, maar ook fijn vrouw drong om hetfelve te doen 3 dog
fy hield haar ftuk vaft, en, door hare medgefellinne aangemoedigd,

wilde naar fijnen raad niet luyfterenj weshalven hy haar, ten ware fe

met hem naar de kerk ging , en aldaar nevens hem communiceerde , dreyg-

de te verlaten. Sy, hier door geprangd^ nam raad met een meyd, die

fy in haar dienft had, tuffchen welke een middel, om den man te be-

driegen, uytgevonden wierd: fy ging dan met hem naar de kerk ^ en

in de communie het Sacramenteel brood ontfangen hebbende^ boog haar-

fclven , in fchijn van te willen bidden , voor-over , en ftak , in plaats

van het brood dat fe van den Biffchop ontfangen had, bedektelijk een

ander ftukjen , dat haar meyd , die by haar ftond , van huys mede ge-

bragt had, in haar mond , alwaar hetfelve aanftonds fo hard wierd als

een fteen. Dit verbaafde de vrouw niet weynigj die^ na dat haar ge-

weeten was ontwaakt, en fig van hare misdaad overtuygd vond, aan-

ftonds fig tot den Biffchop wendde, haar godloosheyt bekende, hem
de fteen , daar het teeken van haar tanden ingedrukt was , en een vreemde
koleur had, toonde,en met een overvloed van tranen om vergiftenis van haar

misdaad gebeeden hebbende, naderhand nevens haar man altijd in de ge-

meynfchap van de regtfinnige Kerk volhardde. Tot blijk van de waarheyt

defer Gefchiedenis, verhaald mijnen Schrijver (die maar weynigejaren na

die tijd geleefd en gefchreven heeft) dat die felve fteen onder de rariteyten

in de kerke-kas van Conftantinopelen bewaard wierd. Maar om wtde
Hiftorie weder te keeren. Alle de boosheyt en fnoode middelen van de

Clerjiiey die over fijne yverige regtsplegingen niet weynig misnoegd was,

konde de agring van Qhryfoftomus by het volk geen fins "ftremmen. En
feker^ fo lang hy fig enkel tegen de Kerkelijken kantte, bleef de Ge-

meynte in ruft} maar wanneer hy met fijne beftraftin2;en de rijke en aan-
^ ^ fienlijkc
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fienlijke felfs aantaftte, en derfelver hovaardy

, wclluftighcyt ,
tyrannye chryfofto-

en onderdrukking fo vrymoedig en onfijdig , als de fonden van den ^^""^'''^•^

geringften ambagrsman, door-ftreek, toonden flg defelve aanftonds ge-fdfsnSr
raakt, en fpanden t'famen, om hem allerhande moeijelijkheden , daar die hem
ny tot fijn dood toe mede te worftelen had, te brouwen Onder ande-

a

ren raakte hy in onlud met Eutropus , des Keyfers gunft-gcnootM . ^l^ea.
by welken hy fo veel ingang had, dat hy, hoewel een gelheden, Bur-Hyraakt
germeefter , en met den aanfienlijken naam van Tatricius

, van den Key- '""^^^^

fer vereerd wierd j een eernaam ^ waar door iemand in rang naaft den ^S^"""'
Keyfer geagt was: dog hy het gewigt van fuiken magten ftaatmetgeen „etten en bedaard gemoed konnende dragen, verviel tot wreedheyt en on- komft en
derdrukking, en begon fijn vermogen aan het Hof te misbruyken Hy "''"'''^''^^^

overviel wien het hem lufte, fonder iemands rang of ftaat aan tefien, en
ichroomde niet, wanneer iemand, gelijk de gewoonte was, om veylig
te zijn in de kerk, daar toe door de Wetten van alle Chriften Keyfers
bevoor-regt^ fijn toevlugt nam, de gevinkte, tegen de vryheden van die
Heyhge plaats, met geweld daar van daan te halen. Om dit metceni-
gen fchijn van regt te doen, werkte hy by i^rcadïus een Wet uyt,
waar door hy de kerken het regt van Vry-plaatfen te zijn benam, en de
Amptenaren vryheyt gaf, om die aldaar hun toevlugt namen , te mogen
ligten Dit mishaagde a^y^/^^^^^^^^^ fig daar dapper teaen kantte, Daar
hoewel hy tegen het gefag van dien Man niet op konde. Maar fie hoe ChryfoL
merkelijk de Goddelijke regtvaerdigheyt Eutropitts op het lijfviel Her
was niet lang daar na, dat hy aan het Hof on^ermi/nd, en van hoon gra^^:!
de Keyferinne aangedaan, betigt wierd, doordien hv haar trotfeliikee p .

dreygd had haar uyt het Hof te fullen boenen , felf^n 4rfcheyd^en nSon.
groote Mannen tegen hem hunne verfoek-fchrifteninrdiedeKevfer met^""^-
geen latloen kon afwijfen , weshalven hy ontboden en van IWe fiino

^^'^ ^
'-^^^^^^ ^^^^^^dervende afwagten, m de kerk, die hy onlangs haar voorreet benomenhad fijn heul foeken moeft. Sijne vuyle ftreeken 4ieXabm tm.^^^kree en: het misnoegen van den Vorft! en de haat van het vork dLfg-den hem fijn verderf

,
en de Geregts-dienaars ftonden gereed, om hem,

volgens de Wet door fijn toedoen gemaakt, met geweld uyt de kerk te
lieepen

,
ten ware Chryfoftomus daar tuffchen gekomen en hetfelve be-

let had, die, hem aan den voet van den Altaar vindende uyt^eftrekt,
en het volk gereed om in de kerk te dringen

, op den predik- ftoel
Klom

, en in een feer welfpreekende reden-voering (ƒ) een vertoog deed
van de ydelheyt der wereldlijke eer en grootheyt, en dien rampSligen
te binnen bragt "Hoe menigmaal hy ten tijde van fijn voorfpoed met chry/bfio-
„ nem had rond gegaan, dog dat hy voor fijnen wijfen en goeden raad nius reden-

„was doof geweeft, en met de rampen
, die hy hem had voorfpcld

. riTe-'^„en hem nu tot fijn fchade en fehande troffen, gefpot had. Nu kon- genLyr.
„üe hy lien, feyde hy , wat ondankbaarheyt hem van aie ^cene, welke
„hemte vooren, als hy febegunftigde, Ib geliefkoofd hadden , vergol-
„den wierd

j dat dc fchare, die onlangs uytliepen om de koftelijkheyc
„en Itatie van fijn gevolg te fien, die hem toejuychten, en die hymet
„ jo veel gefchenkcn en vereeringen begiftigd en beliefd had, nu met
„ bloote fweerden tegen hem op-qiiamen , en dat de Schermers en
» Toonneel-fpeelders j die hy fo meenigmaal met fijne tegenwoordigheyt
O, vereerd , en tot fijnen kofte onderhouden had , en om welkers wille hy fo

[Dddd] "niee,
(e)Socr. lib. ö. f . 5 . D. 3 04. Sozom. Itb, 8 . r. 7 . p. 766. Philofl. Itb, 1 1 . f. 4. t, ^ . g (f) ^xt
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»> meenigwerf tegen CJjryfoftomus was vertoornd geweeft , nu lijne vin-

5>nigfte vervolgers geworden waren, terwijl de Kerk, welker voorreg-

» ten hy fo fchendjg met voeten getrapt had , hare armen uytftrekte j

»hem in haren fchoot opnam ^ en uyt de rampen , daar in hy fig felf

»>had nedergeftort, poogde te redden j en dathy, de Kerk verongelijkt

«en van hare vryheden door een verkreegen order beroofd hebbende

j

»nu door een dier-gekogte bevinding fijne dwaasheyt kon merken, en

"fien wat hy gedaan had, nadien hy de eerfte was, die fijn eygen Wet
«moeft overtreeden. Dat feyde hy niet, vervolgde hy, om met het on-

»»'geluk van dien Man te fpotten, maar om de Gemeynte te leeren voor-

"figtigtezijn uyt deflelfs voorbeeld, die een groot bewijs van de men-

'>fchelijke wiflelvalligheyt, en onbeftendigheyt van het aards geluk ge-

:>» worden was , en de hitte van hun woede , met welke fy op hem dreyg-

"den aan te vallen, fo het mogelijk was, te verkoelen, alfo het ons be-

»^ taamd ^ hoewel het voorfpreeken cn befchermen van een Man , die dc

"regten van de Kerk onlangs fo godlooslijk vertrapt heeft, niet fchijnt te

^^pas te komen, de ongelijken ons aangedaan te vergeeven, en veelte doen

3} aan die geene dïe ons quaad doen ; dat fy dienvolgende alle God om
genade voor dien rampfaligen behoorden te bidden, en (daar deKey-

j^fer fijn medoogen genoegfaam had doen blijken) al het geen hy mis-

;»;>daan had te vergeeten , en te ocfFenen 't geen hun dagelijks gebed
'> was, dat is, vergeeven, gelijk Jy wenfchen dat hen vergeeven worde.

watdefei- Dcfc rcdenccring had op het gemoed der toehoorders een goede uytvver-

wcrkte. » '•^^^ ^^^^^ ^^Y bedaarde en fagtfinniger wierd. De Bifichop

ondertuflchen , wilde hem aan de Dienaars des Keyfers nietovergeeven,

voor dat hy verfeekerd was voor fijn leven i welk ons klaarlijk ver-

toond , met hoe weynig fchijn van waarheyt hem wierd na-gegee-

ven , dat hy met den elendigen gefpot ^ en over denfelven ge-

juycht en gezegepraald had j te meer , om dat ruym het grootfte ge-

deelte van fijne redeneering niet anders als een lofi'elijkecn waarlijk Chri-

wordge-'
teerhartigheyt en mededogentheyt uyt-ademdc. De uytflag vvas^

bannen, dat Eutropim gebannen wierd naar Cyprus (^J , van waar hy niet l^ng

daar na te rug gebragt^ en met nieuwe befchuldigingen befwaard wieJ*^*

by fonderlijk ^ dat hy, ten tijde van fijn Burgcrmeefterfchap, dc K^Y"
ferlijke cier-kleederen had aangetrokken , waar over hy te Pantichiuoï
een ftad tuflchen Chalcedon en Nicomedien , voor -c-f/^^W/^/z/z/j- den Stad-

NaJerhand houdcr , en andere doorlugtige Mannen, fijne Ivcp-rers, te reet f^cftcld,
op nieuw

, j j A ^
1 /-t '• , '^^h i:? ,

tercgtge. over hoog Verraad gedoemd^ en onthoofd wierd. Zofmus (i^vocgaer

^nthoofd
'^^"^ "^^^ dooden toen hy uyt de kerk

^'"^
• wierd gehaald , gedaan, fo verklaarden, dat fy hem beloofd hadden niet

te fullen dooden, fo lang hy te Conftantinopelen was^ en daarom hem
naar Chalcedon vervoerd hebbende, aldaar aan kant hielpen. Sijn naad
wierd uyt de naam-rol der Burgermeefteren uytgefchrapt, en de Wet,
door fijn toedoen tot het fchenden van de Kerkelijke voorregten gemaakt,
uyt het Wet-boek , ten cynde geen geheugenis daar van mogt overblij-

ven, geligt.

moey'ïr
'
'^^^ nauwcr nood was Chryfoftomm dit te boven gekomen ,

of

voorchry. hy wietd in het felfde jaar, te wecten CCCXCIX , ingewikkeld in een

doorTeekc-
"^^^^^^ moeytc met een man , die nog magtiger was dan de voorgaan-

ren Gainas. de. Gainas(^k), van landaard een Goth, geboortig; uyt Scytien, njet

verre

(^) Socr.&So^omJoc.cit. (h) Philojf. HL i j .c. 6. p. ^29. Niceph.Hh--^'^-^-

(O Hiflor. lik 5.;;. 794. (i^) Socr.ibid.c.C.p.^QK, Soz.on».c.4P-7^^' "Hitfo^./**'

5.^:. 52./;.237. ZofimJtb.^.p.7^^.
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beve'lhohhJ^ T T g^-^^^ï^'d^atby trappen opklom, en Oppelff"-üevelhebber van het Leger wierd, ja, van een grootfe cnhêerfch fusti '"'"T'

fulk^JT^ T'''' ^'1 ^P^'-^'^
'^'fP°°g'^^- - handen tetbb n ém

vori ^J"^ Landsgenooten, de Gothen, in, en bevorderde defelve en fijne vrienden tot de aanfienlijkrte bedienineen inhet Leger. Hier door geftevigd, overviel hv en haalde .'pn lofff
yerfcheyden Geweften van het Kijk. Dit baarL "een kfetn 'r u t
het Hof fo dat het fig genoodflakt vond hem, th^ Z'^^lTdoor verfcheydene

, felfs onredelijke
, oogluykmgên te veS inT '

fagte middelen te regt te brengei Men^Jn^anTde t^ npfaats "hten'de Keyfer fouden malkandcren fpreeken te Chalcedon
, in^de l êrk L"de H. MartelarelTe Eufhemm: daar gekomen zijnde, wierd bevdervev

I gheyt, van d'een fo wel als van de ander kant bef^ooren, en vanl'foak felf gehandeld^ Gamas fcheen den Keyfer toe te gcv4n , en voer

t•^m'e^^k^Tnrag^e?trrTot^^^

w en a^ng^efct de°n Kef" "t^'' f ^'^^ '^^"^ ccnsgefind'SrO. CU, aanguct, den Keyfer verfogt, dat een van de kerken in deftadhem, en die met hem kerk-gemeenfchap hielden rJ^Z i

gegeeven, alfo het, onbetameHjk was d,Trf .T^^
een Opper-bevelhebber, om fijn crodrdSTnie^"' ^^^''"u^'"'
de ftad foude moeten gaan. D^ ICevfo d e een <f i' • ^^r^'^""

.^Jfre.^-^

fchop tot 'antwoord gaf! Ï^L T/f"jrT'.''P
^'"^

^ebied niet het Heyligl den honden tt 1 ^^^O^^f dnigeu niet
, en , „„^

dat die welke den Z^l^A,^"''^'"' ^'"'^'kfi'lnoohtoeJiaan^c^r.Uo.aai aie
,

j^eiKe uoa den ioon prediken en groot maken
, ver(loeten en """fH»»'-d kerk aan die

, ^^elke denfelven verkleyfien en laftem tZZèeZ

ftK?en ' r ^'"-yfiP""" BifTchoppcn, die tlians^n de

,,GnHQ Air^ ^
willijden, nog ondernemen mo«:c in over voor..^oas laken toe te geven. De Opper-bevelhebber -intwoordde • '^^^

,,gund wierd. "Daar toe feydc de W^/, Haan alle kerk-deuren
..voor u open, en niemand belet u te bidden waar het u beliefd, ^^\^aar
..Ik ben, u'^j- "^edcr-anfjimrd van Gainas, van een andere
'.weg, en ik eyfch maar eenc kerk voor my en die van mijn gevoelen
^.zijn, om daar mijn godsdienft te oeftenen j dit mag ik met reet ev
^^Ichen

,
die voor de veyligheyt van het Roomfchc Füjk fo veele ceva

'MJ'rl^Ta
veldjlagen gewaagd heb. -Rct is waar^

^VD'^^ Qhryfoftomus , maar u belooning is meerder en ruymer als uwe
[Dddd 2j '

gedane
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gedane -dienden. Gy zijt de Opper-bevelhebber van het Leger, en

^^hebt het voorregt van de Burgermeefterlijke cieraden te mogen dra-

"gcnj gy foud wel doen, indien gy ii errinnerde wie gy te vooren

"waart, en wie gy nu zijtj uw voorige armoede en tegenwoordige rijk-

" dom
i hoe gy , eerft over den Donauw herwaards komende ,

gekleed

waart, en wat nu om uwe fchouderen hangt. Overweeg eenSj hoe

"wcynig uwe dienften zijn in vergelijking van den loon, die gy daar

" voor getrokken hebt , en zijt niet ondankbaar aan die u dus bevorderd

''en geëerd hebben. Self vernieuwde hem Chryfoftomus fijne gedane ee-

nden met welke hy gefwooren had den Keyfer getrouw te zijn,

'* en de Wetten ^ die hy nu fo vermeetel poogde met voeten te trappen,

"te gehoorfamenj en haalde, om fijn feggen goed te maken, een Wet
"van Iheodofius voor den dag, by welke de Ketters binnen de ftadhun-

'*ne vergadering te houden verboden wierd. Die geleefen hebbende,

wendde hy fig naar den Keyfer , hem vermanende die Wet tot alle an-

dere ketters uyt te ftrekken , en uyt te voeren > en liever fijn regeering

af te daan, als de Kerke Gods godlooslijk over te geven en te verraden.

Gainaiver- V. Gainos dus beantwoord , vond daar geen genoegen in , fo dat hy,
vaictoto- gemerkt hy fijn oogmerk niet bereyken konde, fijn wraakfugt niet meer

fcbdiie! wift in te teugelen , en tot openbare muytery uytborft. Dus nam hy
eerft voor, fig van déwiftel-banken meefter te maken ; maar de koopluy-

den, daarvan berigt, hadden hun geld geligt en verborgen. Vervolgens

fond hy fommige fijner Landsgenooten by nagt uyt , om het Paleys in

brand te fetten> maardefe, dooreengefigt vaneen Bende feer lange krijgs-

knegten verfchrikt, quamen onverrigter fake te rug^ weshalven hy des

volgenden nagts felf met hen ging , dog vond het , gelijk hem berigt

was ; 't welk hem bewoog de ftad te verlaten , gelijk hy deed , pogen-

de bedektelijk mede te neemen een groot getal krijgs-wapenen ^ dog die

wierden aan de poorten ontdekt en aangehaald, waar door fijn voornee-

men t'eenemaal aan het ligt quam. Aanftonds wierd Gainos door een

Keyferlijk Plakaat ingedaagd , voor een verrader uytgeroepen, en order

gegeeven , om de Gotben , die hy in de ftad gelaten had , om hals te

Seven duy- brengen. Seven duyfend van hen namen hun toevlugt in de groote kerk,

%/raken "^^^ ^et Paleys ftond. De Keyfer, oordeelende onredelijk te zijn,

ora hals. dat eenige plaats fulke bekende wederfpannigen en ontrouwe de handen

van de Juftitie onttrekken foude , gaf aanftonds laft , defelve aldaar te

dooden > dog niemand derfde fig onderwinden aldaar op defelve aan te

vallen, of fe daar uyt te rukken, als bedugt, dat de beilootenen in hun

wanhoop en onvermijdelijk gevaar het uyterfte te wagen , en hun leven

dier genoeg verkoopen mogten : weshalven order gegeeven wierd ,
het

dak van de kerk , regt boven de Avondmaals-tafef ( daar de vry-plaa^s

gefogt wierd) af te neemen. De opening gemaakt zijnde, wierpen fy

daar door op de Gothen brandende houten neder , en vernielden defel-

ve, tot geen kleyne fchande en fchending van die Heylige plaats, Haar

het oordeel van alle godvrugtige en voorfigtige Chriftenen, gelijk de

Hcydenfche Hiftorie-fchrijver by die gelegent'heyt felf heeft anngetee-

Gainasbe- Vzxidi(m). Gamos , hier van Verwittigd , vlood naar Thracien ,
alwaar

g"wdr°'hy, fijne Benden vcrfameld hebbende, in alle plaatfen, daar hy door

toogj fuiken jammerlijken verwoefting maakte, dat een iegelijk, he-

vreefd voor hem, de vlugt nam^ en niemand hem het hoofd durfde bie-

chryfofto- den. In dcfe algemeene verflagentheyt (?/) , daar alle Hovelingen even
mus word, fchuw waren, liet fig Cbry/opmus gefeggen, om als Gefant naar Gat-

fl) Soz.om. ibid.p. 761 . {m) Zofim» lih. 5 . p. 7^6. («) Theod. ibid. r. 3 3 2 3 8.
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nas te reyfen, en over vreede met dien Tyran te handelen. Hy wiftais Gcfant.

wel^ dat dien man van een norfle en onbefcheyden inbord was, en dat
j?J=™J°^g'?-

liy felf hem voor weynige dagen ten hoogften verbitterd en getergd hadj
egter fchroomde hy in fuiken goeden faak voor geen gevaar, en nam^
fonder veel uytvliigten te maken, de reys aan. De Barbaar, van lljneDiehem
komfte verwittigd, ging hem te gemoet, en ontling hem met c^root

^^^'^ ^'^^"^'^

bewijs van eerbied. Hy nam des Biïïchops regter-hand^ en ley^die

,

volgens de gewoonte van fijnen land-aard, op fijne oogen, ja deed fijne
foonen voor den felven nedervallen , en fijne knyen omhelfen. Naar
het fcggen van verfcheyden Schrijvers , maakte Chrj/ojtomns te dier tijd
een vreede-verbond tuffchen Gainas en Arcad'ms , maar d^iar van maken
de oudfte Hiftoric-fchrijvers geen gewag. Het isfeeker, dat C^/Wj Gainas
niet lang daar na op een gedeelte van de Romeynfche Benden aanviel ^"i»tom;

die hem flag leverden ^ en fijn Leger t'eenemaalverfloegen, waarin niet
alleen het^ grootfte gedeelte van fijn heyr ^ maar Gainas felf om hals
raakte. Zojimiis en andere {0) willen ^ dat hy omquam in een veldflag
met Huides

, een Vorft van de Hunnen , die hem , als een quaad na-
buur^ van hemfelf , en als een vyand van de Romeynen aanfiende, op
het lijf viel, overwon^ en fijn hoofd gefouten hebbende, in zegepraal
naar Conftantinopelen overfond.

VI. Ontrent de felve tijd quam Ammomus , met eenige Ejryptifche Ammonlus
Monniken te Conftantinopelen {pj. Defe waren van Theophïkis Bif- e.f.v.komt

Ichop van Alexandrien
, uyt hun vaderland verdreeven^ en hadden ^=^°f'°"

eenigen tijd geleden, fig neder-geflagen te Schytopolis m Paleftina ,
^il^^^P'''"*

waar htn Theophilus met naliet te vervolgen , weshalven fy, fulks ge-wath.»merkthebbende naar Conftantinopelen weeken , metoogmerk, om hun dTal toX
beklag by denKeyferendenBiflchoptedoen, en hunne verantwoording
tegen alles wat tegen hen foude konnen worden ingebragt, aan te bie-

fcLr^Jl
^^^^g,^komen

, maakten fy hun eerfte werk den Bif-fchop te begroeten C^), wiens tuffchen-fpraak fy (voor hem neder-knie-ende) verfogten, en byfonder hem fmeekten eenVefelfchap vanonnofe-
Ie menfchen, die buyten hun fchuld van die. welke niets als hun
deri m t oog hadden, vervolgd en onderdrukt wierden, te hulp te ko-
men. De Bifichop

, fiende dus voor hem een gefelfchap van deftige en sreii n k
eerwaerdige Mannen, ten getale van vijftig toe, rees op, en vraagde verSa"
nen, Wat het was, dat hen derwaards gedreeven had ? Waar op fy
alvoorens verfogt hebbende dat hy wilde nederfitten, hem verfiag dee'
aen

,
dat de woede en boosheyt van Theophilus hen tot defe ramp ge-

bragtendusgewondet had, en daarom fijne hulp tot hunne genefingver-
iogten: en feekcrlijk, ten ware hy insgelijks hen fijne voorfpraak, gelijk
andere BiÏÏ'choppen, quam te weygeren, te gemoet fiigen i indien hv
hun verfoek, 't zy uyt vrees voor, ofuyt liefde tot rto/'/ji/z/j-, affloeg,
was hen, feyden fy ,

geen andere weg open, als fig te wenden tot den
Jveyler, dien fy Theophilus fnoode cn onverfchoonlijke misbedrijven,
tot groote ergernis van de Kerk, fouden moeten ontdekken j en daarom,
10 hy eenige agting voor de Kerk had, hoopten fy, dat byTyj^-o/Z^i/z/j- fou-
de beweegen, om hen te laten t^huys komen, en met rufte in hun va-
derland woonen, gemerkt fy hem niet beledigd, nog de Wetten van
hunne Religie overtreeden hadden. Chryfoflomus nam aan, hunne faak diefighua^
ter behoorlijker tijd te bemiddelen , endeed hen ondertufichen in ee-""''^^"-

nige huyfen , toebehoorende de kerk van Jnaflafia , woonen , daar"""*'''

[DdddaJ fy,

CO J'^id.
p. jc,^, Philofi.lih. II. e.^.pK^T^u (p) SoerJib.(S.c.^.p.i\^.

^•^3'p'77^- iq) Pallad.c.7.p.<^%,
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fy , ten deele op hun handwerk , ten deele op de mildd adighey t van ande-

ren ^ byfondcr van O/yw/'i^j
, leefden, en van alles beforgd wierden. Maar

hoewel Chryjoftomiis hen beleefdelijk bejegende ^ en tot het gemeene ge-

bed toeliet, egrer wilde hy geen deelgenootfchap met hen hebben , voor

dat hun faak gehoord en onderfogt was. Ook vonden fy het Hof niet

ongenegen j en kreegen aldaar belofte van hulpfr) : want hunne faak de

d^^Kcy^
^^eyferm hebbende voorgedragen^ wierden fe met fonderlinge reekenen

fcrin. van agting ontfangen 3 felf gebeurde het , dat de Keyferin op fekeren

tijd door de ftraat ^ daar fy woonden , rijdende ^ de wagen liet ftil hou-

den , fig voor hen boog , hunnen zegen verfogt , en vermaande , voor

den Keyfer, haar en hare kinderen, als ook voor den welftand van het

gantfche Rijk tc bidden ^ met verfekering van binnen korten een Syno-

de te doen vergaderen, en TT^^-^t^/^/'/wj overkom fte tot hetfelvete beforgen.

VII. Ondertuflchen quamen eenige Mannen van Alcxandricn ,
afge-

fonden van Theophilus , om fijn faak aldaar voor te dragen, en degunft,

te foeken by de Stadsvoogden , die naar Egypten ftondcn over te komen.
Hy vraagd Qhryjoflomtu hier van verwittigd , ontbood defelve by hem , hen vragen-

fek^^cZgende, Of fy aan de Egyptifche Monniken, thans in de ftad zijnde^

fantcn. kennis hadden ? Defe ja gefegd hebbende^ bekenden dat vry hard met
die Monniken gehandeld was > en baden , dat ( wat hy hen ook voor
vriendfchap mogt bewijfen) defelve egter tot de gcmecnfchap des H.
Avondmaals j om TheophiLm wille , niet mogten werden toegelaten.

Schrijft aan Hier op fchreef Chryfojtormis ^ voor de Monniken, i:imTbeophilm .h^m
Thcophi- verfoekende, defelve weder in te roepen, en in fijn gunft aan te nemen.

Dog defe floeg dat af, en fond, in plaats van dat te doen ,
eenige man-

dalirT'
nen naar Conftantinopelen, om verfcheyden klagten en befchuldigingen,

volgde. fijnent wege, over te brengen^ in hoop van daar door defelve by het Hofha-

telijk te maken. De Monniken^ hier uytafneemende dat alle hoop van ver-

foening t'eenemaal afgefneeden wa^s, gingen ^ met eenige Mannen van
aanfien vcrgefelfchapt ^ naar den BifTchop , daar fy met een anathema
(vloek-fpraak) hunne af-keervandeOrigeniaanfche kettery betuygd heb-

bende , hem een Gefchrift, waar in Theoph'dus tyrannifche rcgtsplegin-

gen , en andere ftukken , die tot dcfielfs laft waren opgehaald , overle-

verden. Chryfojiomtis , nevens andere Biffchoppen, ontrieden hen die

weg in te flaan, beter oordeclende, dat hunne klagten gefmoord en te

sijatwce- rug gehouden, als aan het ligt gebragt wierden , en fchreefnogmaals aan

wnTheo- Theophilus, hem berigtende van \ geen de Monniken gedaan hadden^
phiiuj. cn verlbekende, van hem te mogen weten, hoe in die faak beft te doen?

alfo hy geen raad wift om hunne klagten te ftremmen, en derfelver gaan

naar het Hof te beletten. Jheophilus nam dat fo euvel op, dat hy>v'el

fijn toorn den vollen teugel niet gaf, maar fijn misnoegen klaar genoeg
ontdekte in dien fcherpen brief, die hyC^/^/^w/zj- tot antwoord te rug

Dicvan fond. Ik geloof, fchreef hy , dat u de Orders, van het Niceens Conci-

bea'^t.''"^^^^ voorgefchreven , waar in belaft word, dat geen Bifchop overfaken
woord buytenjijn Kerk-gebiedfal mogen oordeelen, niet onbekend zijn. fV^^^

• gy het niet, leerd het ^ en wagt u van eenige klagten tegen my aan te ne-

men. Indien ik moet te regt gefteld en geoordeeld worden , het pafi be-

ter gedaan te worden door de Bijfchoppen van Egypten , dan van ful-

ke^ die feventig dag-reyfen van ons afgelegen zyn. Chryfoftornus dien

brief ontfangen hebbende
, bedagt een middel , om de partyen tc doen

t'^men komen; dog dat liep, gelijk het in fulke faken gemeenlijk ge-

ichied, vrugteloos af, en fcheydden misnoegd en onvoldaan van malkan-

deren.

(r) Soz.om. loc.fupr.cU.
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saa?' v?.fv""' • 'T^'' Origenistifche Monniken aan-

^ vZl/ T'""' ""f"'
C*=CC, en geen daar naaft

Derde Afdeeling.

Van de tijd af
, dat ^«tomms befchuldigd en onderfogt wierd tot deopltand van x^nttochm en andere tegen Chryfoftomus toé.

INHOUD.

Éi ifh ^.'/"'''''«J^m hem ingehragl ChryfoftomusLw
t{^t /\ Antoninus l>etuyg4g onfchJdig. Chryfoft^^

IderiSS^ ^f'o"'" 'yd' der-^aards niet e gaan.

aer le onaerjoeken ; die -van V ufebius , Antoninus befchtildi'rer fchendig bedrogen worden. Antoninus Jterft. ChrvfXmnf^tw t
Clerg,e Ephefen .erfigt over /ekoien, enleMenZZielrkOp een vaften voet te brenun. re\rd der^o,/^^^

mme Kerk

Synode Louden 'DeJak ^a^A^^tZZltdeTeZirhaZ
tttl/LnTyf Tt^'^'-, ^y'^'""'' d'e Synode ulZt

^oCl^liZerïleflIZi^^^^^ Conftantinopelen. Ciify-

lyk gaan naar de K^rkT OPrtr
en hetJiaL

loitomus poogd Gothen tot het regtfimngGehofover te halen T)Ir

ophl^ nVefmr^cèxélv''^'"'^"''^^
het voor|aanle jaar

ftantinön.I.n
fl^J^" '-^^-^CIX, ontrent de ti d, als te Con-

fcTnvr " °Pft°nd, quamen verfcheyden Bif-'ctioppen uyt Afien^, ten getale van twee-en-twintie in de ftad

ThradS Z'ï f— •
B.irchop van ScytW^fl2,t/vfn

eevvT«il/AI ^''^^T^ Defe quamen meermaals over

miHd?n^ vf" ''^ 2y geltgentheyt ftond in het

^efrfr f/'"
^pEufekns, BilTchop van Valent.nopolis , en gafeen E^feb™ge ctirilt, met opichrift, aan Chryfifioinm en de Synode, over; be- '>"=r*°i-

helfende een befchuldiginge van AntSninus , Biffchop van Ephefen , die'!^!'^"'""
ieven-ledig was

: I. Dat hy het filver, de Kerk toebehoorende ,
ge-fev°n,X..

"nolten, en het geld, daar van geflagcn, door fijn foon had uytgesee-
ven. II. Dat hy een ftuk marmer-fteen van de deur der Doop-pÊats
weggenomen

, cn voor fijn cygen bad-ftoof gebruykt had. III. Dat hy
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eenige zuylen , die jaren lang ten dienfte van de Kerk waren aangelegd

in fijn eygen eet-faal opgerigt had. IV. Dat een Jongman, die in^JJfi

dienft was, een man had dood geflagen, en egter, niet anders als ofhy

onberifpelijk en onfchuldig was, in fijn dicnll bleef. V. Dat hy de

Land-hoeven, die Bafilina, moeder van den Keyfer Julianus, ^^^^^^

Kerk had gegeeven, verkogt, en het geld figfelven toe-gceygend had.

VI. Dat hy fijn vrouw had verllooten) en egter met haar verkeerde^

cn kinderen by haar had. VIL Dat het fijn gewoonte en vafte order

was de Kerkelijke ampten voor feeker fl:uk gelds, gelijk men met de

Landeryen doet, te veylen enteverkoopen, endathy, die op die voor-

waarde anderen had aangenomen , en fy , die dus waren aangenoomen

,

hier tegenwoordig waren. Al het welke hy voorgaf aanftonds te kon-

Chryfofto- nen bewijfen. Chryfofiomus y niet willende dat fuiken opheffoude rugt-

Ttht'^ baar worden, voerde daar Eufebms te gemoet , Dat meenigmaal

fchuidtgen fulke fchielijke en haaftige betigtingcn niet konden worden waar ge-

tfftakcn, niaaktj en dat hy hem daarom verfogt fijne befchuldigingen in te trek-

ken, met eenen verfeekerende , dat de Synode alles wateenigen aanfloot

konde geven, foude wegnemen. Maar Eujèbius liet fig fo ligt nietaf-

fetten, voer vry hevig tegen den Biflchop van Ephefen uyt, en feyde,

Dog tc ver- fijn klagte te fuUen vervolgen. Qhryjöftomus dat merkende, verfogt

Taulits ,
BifTchop van Heraclea , die van de faak van Antonmis kennis

fcheen te hebben , d'een met d'ander te bevrcedigen , ftond ,
gemerkt

het de tijd van het openbaar gebed was, op, en ging met de geheele

Vergadering naar de Kerk, daar hy, den zegen over het volk gefpro-

ken hebbende, en met de andere Bifichoppen nedergefeten , van Etife-

bius begroet wierd, die hem, in tegenwoordighcyt van hen allen ^ een

nieuw klaag-fchrift tegen Antonïmts overleverde, en by hem by al dat hey-

lig en eerwaerdig was , en het leven en behoudenis van den Vorft befwoer,

deopgegeeven faak voort te fetten^ 't welk hy met fuiken ernft deed, dat

het volk niet anders kon denken, als dat hy den BifTchop verfogt , om voor

fijn leven by den Keyfer te fpreken. Chryföjlomus, om alleopfchudding

voor te komen, nam het fchrift uyt Eufebïus handen aan^ dog vond fig,als er

volgens gewoonte uyt de H. Schrift geleefen was , niet in Haat , om tof de

Heylige verborgencheden , vermids hy ontruft en fijne gedagten verlet

wierden , te naderen ^ verfogt Tanfophius , Bifichop van Pifidien ,Som a^i^

verderen dienft tc doen , en ging met de anderen weg.

II. Ten eynde van de Vergadering, oxsshoo^Chryjollomus , met de an-

dere in de Doop-plaats nedergefeeten , Eujeb'ms , dien hy nogmaals als

voren aanfprak, en verfogt, dathy, iets tot Aufomnus laft hebbende,

(^want gelijk fe hem, op fijn verfoek, niet konden weygeren te hooren,

fo wilden fy hem daar toe niet aanfetten) wel bedenken foude , wat hem^

Dcfiak eer de befchuldiging geleefen wierd, te doen ftond, gemerkt hy?

ftnmln^
neer de klagte foude geleefen, aangeteekend en rugtbaar geworden zijn^

dcïfogtT "^^^ foude konnen aarfelen, en hem fo wel fuyveren "als nu beklad-

den. Eufebïus gaf daar op tot antwoord, by fijn voorneemen te blij-

ven, weshalven fijn overgeleverde klagte van ftuk tot ftuk geleefen wierd.

De ouder Bifichoppen alles gehoord hebbende, floegen voor j Dat wel

alle die befchuldigingen fwaar genoeg waren ^ maar, om tijd te fparen,

men voor eerft de hoofd-befchuldiging, die van Jimonie, foude voorne-

men , alfo die bewcefen zijnde , over de andere niet veel onderfoekens

nodig foude zijn. Dit goed gekeurd zijnde, wierd een begin gemaakt,

dog word Chryföjlomus dan vraagde Antoninus , Wat hy op die klagte te leggen

wtkcDd. had? die fig rond uyt daar onfchuldig aan verklaarde, gdijk ool^^^^
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Biflbhoppen die hunne bediening op die wijfe fouden gekreegen heb- Chryf„ii„.
t^n gevraagd z.jnde. fulks feyden onwaar te zijn. Agtuurennamal-
kanderen het hooren van de eene en de andere parcyVfleeten zijn.r^s»"de wierden de getuygen, die men by het tellen van liet geld voorgaf «"-i
tegenwoordig geweeft te zijn, gevorderd; felfs bleek, dat daar het meeftopaan quam, met fo het behoorde ; weshalven CVjy-è/?,«,,«

. fiendedatde faak van te grooten nafleep was, en aldaar niet wel konde afgedaanworden, voornam naar Ephefen te reyfen, om de geheele faak nader
te ondertaften. Antoninus , hier door beneepen , en weetende datd •

.
Chryfojiomus voor geen moeyte foude fchroomen^, en ondera^^che,; ^anbS-'Jd

cfm H.^ k'?"^'"
en onverfchilhgen inborll was, fag geen andere raad

!

om dat te beletten dan fig by feeker groot Man aan het Hof, op wiens
goederen hy in Afien opfigt had, aan te geven, dien hyverfogt het revlen van Chryroftomtis naar Ephefen te beletten, onder voorgeven , dat de
nodige getuygen gemakkelijker konden overkomen. Eerlang volgde daarop een order van het Hof, waar by CAry»/?»»,». bekend gemaak-t wierd,
dat men in fuiken gefchapenheyt van tijd en faken, als het nu was, fijne

^?r^T° ? r^*""^"'
het doen van fo grootenre^s,

5 „ J?,. ,
g«f"ysen ligter konde laten overkomen , onnoo-dig was Bhjde was f^ntomnus van fulks re hebben verworven: en

iS"JrtïJ«7i!lL^^^^^^^^^^
te verfetten. Dit merkte C/..^>y?..J, ^^^^^""Z^rZl^Z...^
node befchreef, die drie uyt het midden van hen laft gaf, derwaards te r^™.

van Parium, ^Ua^^, Bifl-choprfio^oK^^/zSl?

irvefTaH^S'^^Sforfe-r,^^

opquamen, af te fnlj^'^D; Getgt"^^^^^
Smyrna,da.gekome4lietenfyhure1at^^^
die voor d een of d'ander party waren, naar de beftemde plaat°7maarmerkten wel haaft, dat de geheele faak verdraaid was, want lAmml«X vyanden waren omgekogt, en hadden met eede be oofd nkf voo tte gaan en hoopten, onder voorgeven, dat de getuveen noê nilt bvde hand waren de Regters te verSoeije'n , waar lp l^X/van hen „ .

Wen "7?; f""
-"^.^gden Hoe lang het nog foude moeten aan-

&

^^^^'^%g«t"yg^"' d>e fy wilden afwagten, konden gereed zijn ^M-

te v^hT C^^ftft«"endS datdefelvedegrootehit

merotï^i^g^^^^^^^^^^

TnttST4 w2ri.St ....

I?n .n rT W," opfoeken, naar Conftantinope- «-^R-
len, en Ichuylde daar, weshalven de Gemagtigdcn

, 00 den beftemden
tijd niemand vernemende, aan de Bl^rchop?en^an Afien fchr"
hem voor geëxcommuniceerd verklaarden. Dat gedaan hebbende , ble-
ven ly aldaar nog dertig dagen, dog keerden, als niemand te voorfchijn
quam

,
weder naar Conftantinopelen , daar fy Eufeèius vonden

, dien
ly fijne valsheyt en ontrouw verweeten: dog hy gaf hen tot befchevd
iJat fijne fiekte hem had belet, en alsnog gereed was fijne getuygen voor'oen dag te brengen.

'°

[Eese] in. on-
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Ant*ninus IH- Ondertiiïïchen ftierf Antonimis , daar fo veel om was te doen ge-

ftcrft. weeft ^ dog de Kerk van Ephefen was daar mede niet geholpen, en vond

Die vanE- haarfelvcn m een feer jammerlijken toelbnd , 't welk de Clergte van die

ken hul
^? naaftgelegene Biflchoppen Chryjoftomus bekend maakten,

chryfofto- cn deflelfs hulp onder anderen met defe woorden verfogtenj Nadien wy

te vooren onordentlijk , en tegen de Orders en Kerk-'-juetten van de oude

Vaders gemaakt , geregeerd zijn^ Jmeeken wy u Eerwaerd'tgheyt ,
om o-

ver te komen, en de bekommerde en verleegen Kerk te helden berfteUen.

De K^lrïanen doen ons aan de eene Jijde niet weynïg moeyten aan, iev-

den fy , en de eerfiigt en geldgierigheyt van Jommigen onder ons
, ^^^^

andere Jijde, maken ons ongertiji: want daar zijnverjcheydene .
die als

hongerige wolven ofpaffen , en door giften en gaven dejen jioel foeken te

beklimmen. Als defen brief overquam ^ was (Joryfoftomus niet wel tepas>

en de winter-tijd (alfo het jaar CCCXCIX ten eynde liep) belette hem

genoegfaam fijn reys: maar om door eygen gemak, en forg voor fijn per-

foon het gemeen niet te benadeelen, ging hy fcheep^ en quam ,
dooï

een feer gevaarlijken weg , te Apamia , alwaar Tal/adias ,
Cyrinus ea

Taulus , die hy tot fijne reys-gefellen verkoren had , fijn komfte afwag-

teden. Van daar gingen fy te voet naarEphefen^ werwaards hy de Bii-

fchoppen uyt Lydien, Carien,en het gedeelte van Afien, dat 'Procon^

Jularis benaamd wierd , ontbood , hoewel fy door geen gewoone form

van aanfchrijving behoefden re worden aange'fet, gemerkt verfcbeydenc,

al was 't maar om het gefelfcbap en den omgang van delen grootenMan
EenSyoode te mogen genieten ^ van alle kanten daar na toe fakten. Immers daar

vergaderd,
q^ajjjen ontrent feventig Bifichoppen te famen, met welke hy ineen Sy-

node, naar den ftaat der Kerken in die Geweften gevraagd hebbende,

begon te overleggen wat'er behoorde gedaan re worden. Onder andere

quam tot defe Synode de boven-genoelde Eufebim ,
Bifïchop van Va-

lentinopolen , die onlangs Jmr^o»kts fo heftig bad btfchuldigd , met al-

le ootmoedigheyt verfoekende, tot het H. Avondmaal weder te mogen

herfteld en aangenomen worden. Dog veele fielden fig daar tegen j,
ep

gaven voor reden. Dat hy om fijn lafteren en eer-fchennis van jint^^^"

mis afgefneeden was. Eujebius dat gehoord hebbende, haalde fijns

rige klagten weder op^ en ^ fcyde hy , dewijl die faak nu by-na tweeja*

ren geduurd heeft , en om geen andere reden , dan het agterblijven der

getuygen, gefchorft is, verfoek ik, dat de getuygen , die nu gereed

iban orn hier te komen, mogen gehoord, en de wanrheyt van hunf<^g'

gen onderfogt worden ; want hoewel Antoninus , die de giften en gC'

Ichenken genomen heeft ^ dood isj egter leven nog die door fuiken weg

hunne bedieningen bekomen hadden. De Synode verftond^ dat die laak

nader behoorde onderfogt te worden. In gevolge van dien wierden dc

Boeken opgehaald , en , 't geen daar reeds in gedaan was ,
voorgelcfen.

Vervolgens ftondcn de getuygen binnen, die gehoord zijnde, wierden

de met Jimonie befchuldigden ingeroepen 5 die wel voor eerfl: alles loo-

chenden, maar ten laatften, wanneer dc getuygen , ("niet alleen vrou-

wen en leeken, maar Ouderlingen, hunneeygen vrienden en vertrouwe-

lingen) aanweefen de tijd en plaats, hoe veel gelds geteld', en in wat

fpecie de betaling gefchied w:is , door hun geweeten geprangd^ begon-

den te bekennen , dat fy wel fuiken fomme gegeeven hadden ,
dog ni^t

anders wetende, als dat fy fo moeften doen , volgens gewoone order,

en om van alle aanfpraak van het Hof bevrijd te zijn, met verfoek, dat

fy om die reden mogten vry gekend , en in hunnen Kerken-dienft gehou-

den worden j en dat , het anders wordende verftaan , hun geld mogt
worden

daar Anto-

ninus laak

nader on-

derlogt

wicrd.
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worden weder gegeevenj te meer, om dat fommige van hen felfs hec
geld, en alle voorraad, vrouwen en kinderen rakende, daar toe hadden
uytgegeven. Qhryjoftomus met de Synode alles overwot^en hebbende, Dcuytflag
nam tot fijnen lafte de aanfprak van het Hof dien-aangaande voor te ko-

^''^

men
,
en daar over met den Keyfer te fpreken ; en velde het vonnis uyt Waar by-

naam van de Vergadering, dat erfgenamen de uytgefchoten ""'2*=

pennmgen fouden weder geven, en dat fy wel binnen de trahen fop hetSlirChoor), dog met anders als die weleer Biffchoppen geweeft waren , wierden.
deelgcnootfchap fouden mogen hebben. Defe dus zijnde afgefet wier-den andere, bequame en vroome Mannen, in hun plaats gefteld die
egter, na verloop van vier jaren, wanneer Chryfojiomns inhetonde'rfpit
raakte, weder verworpen, en de oude herfteld wierden. Te Ephefen
vvierd tot BifTchop aangefteld //^^-^^^-/i^^'j-, geboortig uyt Cypren, die
te voren een Monnik van het gebergte Nitria inEgypten, enfedertfijn
komite te Conftantinopelen Chry/oftomus Aarts-of Opper-Diaken ge-
weeft was; een Man, die door fijn geleerdheyt en feer nauw-gefet le-
ven vry vermaard was. Dog by het omkeeren van faken wierd hy af-
gelet, gevangen, en een flaaffche Gefnedene, die den Burger-hopman
l^tttor diende, een man, die geene goede gronden had, en van een feer
llordig en ongcDonden leven was, in fijn plaats gefteld. Nevens hem
wierd ook afgefet eenen Gerontius^ Biflchop van Nicomedien Cb) , dien
egter de Gemcynte ongemeen genegen was. Defe Gerontius was te vo-ren, onder den H. Ambrofius

^ Diaken geweeft te Milanen, daar hvin hetgeheymvanmetgeeftenomtegaanfigoeft-encnde (ten minften naarmen voorgaf) om een onnofel verhaal, van met een Empufa of Spook

hehhln
^ ^t}^ ^'"^'^'^ ^^^^ fijne nafpraak foude gegeeven

verlaten e^^fi

had, ongeagt die Biffchoppdijke order, Milanen

ten r do^rdien^
Conftantinopelen gekeerd , alwaar hy binnen kor-

de Gete tmde^^^^^^^^
welfpreekend

, fchrander, en mae uenees Kunde ongemeen bedreeven man was) fodanig in deVunftevan fommigen aan het Hof raakte, dat hy tot de Biffcho^pp Hjke^^^^^^^^
van Nicomedien bevorderd wierd. De H.A^..^ had dieniangl^Tn^^^
de vvcl meermaals gefchreven aan Neaarius

, Bifl-chop van Conft^nti-
nopelen, dog, doordien de Gemeynte van niemand anders wilde hoo-ren fijn oogmerk met bereykt, maar de H. Chjjoftomus indieGewef-

Opfigter en C>derw.jfer van de Keyferin, een vroom en goed-aardi^Man, in deffelfs plaats, dat egter de Gemeynte geweldig tegen de borft
was, die, als dol en rafende , niet anders deeden, dan hunnen Gemi-
^///. roemen en t goede van heni genoten

, ophalen, en, gelijk het
"
en d^

^ïg^n^eene onluft gebeurd, in hun ftad en te Conftantinope-

hl lr'^
''' op- en neder hepen, deflelfs lof uytbralden, enverfogtenhem tot hunnen Biftchop tc mogen houden. De Synode gefcheyden z^n-

ae, \ertrok thryfiftomus , na dat'er in 't geheel fes Bifichoppen waren
atgelet, t welk door fijner vyanden boosheyt naderhand tot op her ge-
tal van iestien vergroot wierd. En hoewel het waar is, Sozomenus
dertien Bifichoppen fcgd afgefet tc zijn, egter is gelooflijkcr 't geene,
als boven verhaald, door Talladius is bcfchreven, die de geheele han-
deling van het begin tot het eynde heeft bygcwoond, en figop de <tc-

meenerol, om re betoogen dat hy de wairheyt fpreekt, beroept.
^

V. Chryfoftomiis weder te Conftantinopelen komende, wierd met
.

[Eeee 2] groote
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chryfofto- groote vreugde-tekenen van het volk ontfangen^ 't welk hydesvolgen-
rausiste

Jgj^ daags (^} in een reden-voering voor de Gemeynte erkende , roemcn-

Spden"' de hare ftandvaftigheyt en volharding , en met name haar bekommernis

wdkom. ontrent het geen de Arianen by fijn afwefen hadden derven ondernemen.

En, om de vvaarheyt te feggen^ de Arianen waren thans, en reeds eeni-

Hy vind'crge jaren geleedcn^ ongemeen ftout geworden. Sy hielden wel hunne

Sgheyt Vergaderingen buyten de ftad(^) , maar hadden de gewoonte van Sa-

der Aria- turdags en SondagSj de gefette tijden van hunne openbare Vergaderin-

gen^ in de ftad te komen, en, figin fchaaren verdeeld hebbende, alle

itraten door te gaan , en fo voortgaande , Lof-fangen , die tot beweering

hunner gronden waren opgefteld en van de eene opgeheft en van de an-

dere vervolgd en beantwoord wierden, te fingen. Maar daar niet mede

vergenoegd , voegden fy'er fommige woorden by j waar door fy fcham-

per genoeg op de voorftanders van de Leere der H. Drie-eenighcyt fa-

gen. So deeden fy by-na de geheele nagt over, en, als den dag aan-

brak , kruyften fy , fo fingende , het voornaamfte van de ftad door ,
en

Hoe hy die gingen fo naar buyten tot hunne Vergader-plaats. Chryfojtomm was over

tegen gaat. ^^^^ ^
vaftgeftelde Religie en het regtfinnig Geloof aangedaan,

niet weynig gevoelige en met eenen bcvreefd , dat het fwak en onver-

ftandig volk door den glimp van fuiken loofen middel mogt verleyd,en

tot derfelver kettery overgehaald worden j nam derhalven voor, hen

met hunne eygene wapenen te beftrijden^ maakte ecnige Lof-fangen,

het regtfinnig Geloof behelfende , en gaf die aan dc Gemeynte , om fe

in die felve nagt te fingen. En op dat alles met meerder pragt enpleg-

tigheyt gefchieden mogt , wierden , op koften van de Keyferin , filverc

kruyflen gemaakt , en die , nevens brandende toortfen , voor-uyt gedra-

gen ; felf ging Brifo, Kamerling van de Keyferin , als Voorfanger, in

het voorfte van het geheele gefelfchap. Een goed voornecmen, maar

van een quaad gevolg : want de Arianen , merkende dat die van hunne

partyen talrijker waren , en met meerder ftatie voor den dag quamen

,

vielen op de Regtfinnigen in hunnen omgang aan, waar door fommigen

van d'een en d'andcr kantom hals raakten , en Brtfo felfaan fijn voorhoofd
Dooreen

^^j^ gevaarlijke wonde ontfing. Om nu fulke wan-orders voor te komen,

de Wet. verbood Arcadhis de Arianen op die wijfe naar hunne Vergadering tc g^|^.^'

en liet fulks den Regtfinnigen alleen toe , by welke dan ook die wijl^

van door de ftraten fingende naar hunne kerk te gaan ^ nog veele jaren daar

na onderhouden is. De Arianen waren wel eenige jaren te voorcn daar

in genoegfaam beteugeld , doordien Kyircadïus reeds in het jaar onfes

Heeren CCCXCVI een Wet gemaakt hadf^»)^ dat alle plaatfen van

godsdienftige Vergaderingen der Ketteren fouden geflooten, en voorde

gemeene beurs aangeflagen worden , en dat niemand van derfelver kerk-

bedienden in de ftad woonen, of by dag of nagt, om hunne openbare

gebeeden en gefangen te doen , t'famen komen'mogt , onder ftraf van

honderd ponden gouds voor den Stadsvoogd, indien hy bevonden wicrd

fulks toe te laten. Maar fy fchijnen, alfo die Wet maar van Ketters in

't gemeen fprak, te hebben geoordeeld, dat hen in het byfonder fulks

niet raakte , en daarom hunne gewoonte gevolgd , tot dat hen fulks nader

door de gemelde Wet verboden wierd.
Middelen V. Dog niet alleen hier tegen ging de forg en yver v^mChryJoftomm,

momul' «laar, merkende (ƒ) dat deGothifche Natie jammerlijk met deArianc-

ryc

(O Ext. Lat. in Append. Tom. 2.;?. 43 . {d) Socr. lib. 6. c. 8./7. 312. Soz.om. B. 8. c. 8.

p.J^J' (O Ext. Ub. 16. Cod. Thcod, tit. 'i.leg. 30. (ƒ) Theod.lib.ye. io.p.i%(^-

Crap.Fhot.Cod.zyii.cQLi^ij,
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rye befmet was,, poogde hy defdve, fo veel in hem was, te regt tegebruykt
örengen Tot dien eynde gaf hy, die van de gemelde Natie waren /«^^f'^^-bmnen de ftad een kerk, en ftelde daar in eenige aegtfmnigen van dieSofht.
Iclve landaard tot Voor-lcefers, Diakens en Ouderlingen, door welker
toedoen veele tot de regtfinnige Kerk wierden overgehaald Selfquam
en predikte hy, om fijn oogmerk beter te bereyken, aldaar menigmaal

,

en het, t geen hy predikte, door andere vertolken, op welke wijfehv
de fraailte predikers daar ontrent ook bewoog voor dc Gothen te predi
ken Wijders als hy verftond, dat de Scytifche Nomaden, aan de"scythcn;
overlijde van den Ifter (Donaiiw) woonende, genegen waren hetEuan-
gelium aan te neemen, maar niemand hadden die het hen predikte , fondhy eenige tot dat werk derwaards^ en fchreef aan de naaft aan dat Ge-wed leggende Biflbhoppen, om dat werk voort te fetten, en bequame
Mannen tot bekeering van dat landfchap af te fonderen, en derwaards
over te fendcn Ook was 't hem geen kleyne fmerte te hooren, dat deen Phcni-Heydenfche afgodery nog felf in Phcnicien , gelegen in het hert van'^i"^.
het Keyfernjk, de bovcn-fweevende Religie was. Om dit in het toe-
komende voor te komen, en de Chriftelijke Godsdienft aldaar in te voe-
ren, bewoog hy een groot gedeelte driftige Monniken, die hy derwaards
lond, en met een order van den Keyfer, daar toe van hem verfogt,
voorfag om alle Heydenfche Tempels te verbreken, en om-ver te wer-
pen. Gemerkt nu fulks fonder veel mocyte en onkoften niet konde wor-
den uytgevoerd , en hy met raadfaam oordeelde de eemeene beurs daarom aan te fpreeken, bewoog hy verfcheydcne wei-hebbende en eodvru-,
tige vrouwen tot het dragen van de daar toe vereyfchte onkoften. Maarhoewel die hervorming in het eerft wel opnam, quamen egter de Hey-
denen met lang daar na op dc been , verdedigden hunne Tempelen , waar

wond w
d£^Monniken dood gedagen, en nog meer deerlijk ge-

nard Ln niet w^f
"""""^ defe treffelijke faken ondlr-

rrrr \ff 7 ^7^^ ^angeweefen; dog of het was in het jaar

Vierde Afdeeling.

Van Chryfijïomus bedrijf, fedcrt de t'famen-fpanning van Antiochus,
öevertanm, en andere, tot dat hy door Theophilus wierd afgefet.

INHOUD.
Antiochus cn Severianus ^worden befchreven. Chryfoftomus had croote

genegentheyt tot
.
en vertrouwen op S^vtxi^nus. OnM tMenSe-

verianus en Serapio, Chryfoftomus Opfer-Timken. T>e 'faak komt
voor m een Synode. Chryfoftomus en ^m^ïo raken daar over in woor^
Oen. beverianus vertrekt uyt Conftantinopelen. T)e Keyferin Eu-
doxia maakt ver/öening tujfchen hen beyden. Severianus, Antiochus,
Acacius van Bereën , en ifaacius fpamien ffamcn aan tegen Chryfo-
ftomus. Htm overleg om hun voorneemen uyt te voeren. 'De Bijfchop
Theophilus word daar mede ingetrokken. Hoe hen degelegentheyt daar
toe diende. Misnoegen van Eudoxia tegen Chryfoftomus

^ waar uyt
dat ffroot. Inborft van die Vorfiin. Theophilus komt over. Ont-
^ijkt het mgaan met Chxy^o&iomus. Sijn gedrag, en opfoeken van

[Eeee 3 J be-
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bequame werktuygen tot het bereyken vanfijn oogmerk. Een Synode

by de Eyke gehouden door Theophilus. IVïe daar het mcefte ge/ag

hadden. Negen-en-twintig artykelen worden tegen Chryfoftomus /»-

gebragt. Een Vergadering van Chryfoftomus en verdere Bifichof-
pn, die van fijnen aanhang waren. Syn treffelijke aanfpraakaande
felve. Hy word gedagvaard voor de Synode. Hy en de Bïf^choppen

antwoorden daar op. Tweede dagvaarding van Chryfoftomus : def

felfs antwoord. Of welke artijkelen de'Sytwde meeji fag. Nog fi-

ventien (tukken tot lajl van Chryfoftomus ïngebragt. De voornaam-

fie worden opgeteld. Vonnis over Chryfoftomus: 't welk de Keyfer

word bekend gemaakt, die het bevejiigd. Theophilus maakt vreede

met de Egyptifche Monniken. Diofcurus en Ammonius flerven en

worden begraven. Theophilus leeji de Werken van Origenes, niet

tegenjlaande hy daar fo dapper tegen gefchreeuwd had.

I. Us verre had de Man geen merkelijke tegenftand ontmoet

,

I J ^^^^ begon'er een onweer op te ftaan , 't welk ten laatften

"A-^ op hem nederplofte. Het gebeurde, dat (^) twee Syrifchc

Biffchoppen fig een tijd lang ophielden te Conftantinopelen
, Antiochus,

Biflchop van Ptolemais in Phenicien , en Severianus van Gabala , een
zec-ftad in Coelo-Syrien , niet verre van Laodicea, bcyde welfpreekcn-

Makenfig de en geleerde Mannen. Antiochus had een veerdige en gladde tong,

Sami-'^P^*^^^^^^^ meermaals tot groot genoegen in de ftad, en maakte lig daar

oopcien, door merkelijk bevriend. Severianus ^2^1 m^x\<(z\id.Q y
\o\^dc Jntiochus

voorbeeld 3 en hoewel hy fo veerdig en aangenaam niet in fijnuytfpraak
byfonder was (doordieu de Syrifche wijfe van uytfpreeken een onaangename fcher-
cvcmnus.

pigheyt aan de ooren veroorfaaktc) egter maakte hy, dat door de deftig-

heyt van fijne korte fin-fpreuken, en welgegronde verklaring der Schrii-

DicnChry- tuur genoegfaam goed. Hy was niet alleen welkom by Chryfoftomus

y

fo™"van C^^^^ vleyens toe wift te believen) maar maakte fig , door fijn gedu-
fijnKcrk rig en net prediken, felf aangenaam by alle aanfienlijke Mannen van de

wefcn aln-
' ^^^^ Grooten aan het Hof, ja by den Keyfer ^ en de gelegent-

bevooiên " l^ey^ van Chryfojfomus afweefen (thans te Ephefen zijnde) waarnenien-
had. de^ poogde fijn ftreng allefins vaft te maken tegen Chryfoftomus , die hem

tot de trap van vriendfchap had toegelaten , dat hy hem , geduurende
fijn afweefen, de forg en opfigt van fijn Kerk had aanbevoolen, waar

serapio vau fig Severianus , tot fijn voordeel , merkelijk wift te bedienen. E>it

Suwd ^^^^^ ^^^^ gemerkt van Serafio , Diaken van de Conftantinopolitaan-
Chryfofto- fche Kerk, die niet miste fulks Chryfojiomus van tijd tot tijd te verwit-

tigen, maar alfo hy een trots en haaftig Man was,' en vaft fteunde op
de genegentheyt van fijn BifTchop t'hemwaards, gaf hy^ crdijk fig eer-

lang opdeed , fijns Meefters vyand gclegentheyt om tegen denfelven
Toond Sc-uyt te barften

:
want als niet lang na Chryfoftomus t'hiiys-komft C^),

Se-

gecTel -benanus hy^ geval Serapio voor-by ging, bleef defelve ftil fitten, en.
bicdigheyt. om hem in 't oog van al de wereld te hoonen, wilde hem, op die wijfe

als men aan Bifichoppen gewoon was, niet groeten. Euvel wierd dat

Waar over vau t5'^'wri^7^7/j' Opgenomen , die, fonder die faak te wikken , aanftonds

tooZr^^ hemfelven vaftftelde, dien Serapio van fijn Diakenfchap af. cn uyt

de Kerk te fetten , hem met eenen in 't voor-by c;aan tocduwende j In-

dien Serapio een Chriften fterft , fo is Chriftiis nooit menfch geworden.

Hier over klaagde ^y^'r^/'/ö aanftonds by C/jryyö/?ö«?//x, die fijne Bifi^chop-

pen
{(i) Socr. lib. 6.C. I r .p, 3

1

6. Soz,om. Ub, 8. c. lo. p. 770. {b) Socr. O" Sox.Qm. ibid,

Socr, appcad, ad lib. 6.p, 333,334.
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pen en Clergie deed t'famen-komen , en wat van die faak was nader
onderfoeken. Daar ter plaats verfchoonde fifr Serafio , over het niet be- Verwijde:

wijïen van eerbiedigheyt , met betuygingVan Severïanus niet gefien
te hebben , dat hy met getuygen bewees: (de Vergadering vond daarnedenr
genoegen in, en fogt aan de andere fijde Severianns tot bedaren te bren-
gen, felf fchorftc Chryfiffomus , om te toonen hoegeneegen hy was, om
't geen tot vergoeding foiide konncn geëyfcht worden , Serapio voortm
week van fijnen dienftj) en dat, de woorden van Severïanus

, diehy,
volgens bewijs van Serapo ,

feekerlijk gcfproken had, getoetft zijnde'
fommi ge fijner vrienden, hem verdedigende voorgaven , dat die woorden
door vyanden waren verruyld> en anderen n^^ar een gedeelte derfelven
ophalende en de andere verfmoorende , hem beféhiildigden , als of vol-
gens fijn feggen Chrïfttu nooit menfch geworden was. Maar ChryMo-mm antwoordde, Dat de woorden, alfe t'famen genomen, quaad ge-
noeg waren: want^ feyde hy , al fterft Serapio een Chriften, ofmet

,

dam- uyt volgd nïet
, dat Chriftus^m^ menjch ge^ji orden is. Na veele

woorden en weêrwoorden quam de Vergadering tot geen bcfïuyt , want
Sruertmus wilde nergens naaf liiy fteren , voor dat Serapo van fijnen dienft
atgefet, en van alle kerk-gemcenfchap afgefneden was. Eyndelijk ftond
Lhryfoftomus misnoegd op, gaf hen order, om over die faak tevonnif-
ien^ en betuygde, fig daar niet verder mede te willen meno-en. Maarfy
Honden alle met hem op,en gingen uyt,fo dat de Vergaderino,over SevertL
mus onredelijke ftijffinnigheyt en verkeertheyt misnoei^d, "wierdafcrebro
ken. Niet lang daar na vermaande hem ar>/ö/?öwax naar huys te keefen en
Let hem weeten

j ,, Dat het met pafte fijn ampt fo merkelijk te verwaar-
^„loofen, cn de Kerk, hem toevertrouwd, fo lang van fijne tegenwoor-
„digheyt, forg en opfigt te berooven, en hy wel doen foude, indien
,,hy londer uytttel naar hiiys keerde, en de talenten en gaven, hem van
.,Ood gegeeven op fijn eygen plaats befteedde. Dat fcherp aanfeggenbewoog hem van Conftantinopelen te vertrekken. De Kevferin Eudo^
xta hier over niet wel tcvreeden, omhoog Severtanus

^ reeds naar Chal-
cedon geweeken

,
om weder in de ftad te komen. Chryfoftomus onder- vrecd.

tuflchen wilde met hem felfmet omgaan , of de minfte gemeenfchap T^^"'"
hebben

i maar de Keyferin
, gefet om die twee Mannen met malkanderen rianu en

te verfoenen, nam den jongen Vorft Iheodofms
, Chryfoftomus foon in

CHryiufto-

God, droeg hem op hare armen in de kerk, wierp hem voor des Bif-"""'*
Ichops voeten neder, en bad hem om fijnent wil met Severianns te be-
vreedigen. Dit ftond hy toe, en voerde daar op een reden (r), om de
gemoederen der Gemeynte ontrent Se-oeriams tot bedaren te brencren^
gelijk QoV Severianns des volgenden daags in een tweede predikatie
wijd uftig tot lof fprak van den vreede, en byfonder van de verfoenino-
tulTchen hem en Chryfoftomus. ' ^

II. Maar wat ook 'Severianus voor die tijd , om fijn eygen belang Dwr Seve-

vooft te fetten, deed, \ is feeker, dat het maar een uyterlijk voorgee-
'

'^^^
ven, en fchijn van vriendfchap was: want hy fpande niet lang daar na gën'aaa!'

met Antïochus en Ifaacius , een onruftig en quaad-aardisiy/rf^/WWr^Vë^^^-
fhoofd van Monniken) tegen Chryfoftomus aan (é») ^ by welke fig ins-

gelijks voegde Acactus ,
Bifichop van Bereën, om gcene andere reden,

dan dat hy , te Conftantinopelen gekomen , en creen verblijf-plaats

weetende , van Chryfoftomus niet was ingehaald , waar over hy tegen fom-
niige van Chryfoftomus Clergie niet ontfag te feggen

, 'tgeen van hen wel
verftaan vvicrd j Ik fal de pot voor hem kooken en gereed maken. Defe

vier

W ^xt. Lat. ubi fupra m é^ppend. p. 47. (d) M.p. 48 . (e) PalUd. c. 6.p.^2.
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vier ftaken hunne hoofden t'famen , om \ geen fy tegen hem beraad-

flaagd hadden, wel uyt te voeren. Hun eerfte werk was eenige verfpic-

ders naar Antiochien af te fenden , om door defelve op te foeken ofhy
in fijne jonger jaren daar fig aan eenig wan-bedrijfhad fchuldig gemaakt;
maar dat niet lukkeixle, alfo , na het nauwkeurigfte onderfoek , niet

f.ïfla"'"'"

het minfte gevonden wierd, begonden fy op Theophilus.dcn BifTchopvan

Thcophilus Alexandrien, (dien fy wiften Chry/ojiomus niet wel geneegen, en tot

trokken, het beleggen en uytvoeren van hun oogmerk ongemeen bequaamtezijn)

Redenen
^^"^en. Aanftonds wierd aan hem over die faak gefchrevcn , die o-

wLrom ^^^e gelegentheyt, om ('t geen hy lang gewenfcht had) fijn gal tegen

dcfeivc daar hem te konnen uytbraken , feer verblijd was > temeer, om dat hem fpeet,

gtn was!"
Chryföftomus nog onlangs de Monniken , die hy uyt Egypten ge-

jaagd had , vriendelijk onthaald , en (fo was hem verhaald) felfs tot de

H. gemeenfchap toegelaten had. Gelijk nu de t'famen-fpannelingen o-

ver-een quamen ^ om Theophilus te doen overkomen, fo fcheen alles daar

toe te neygen, en nader aanleyding te geven: want als hy de kettery van

OrigenesidAQ naam wierd aan het gevoelen van Or/^^z/^-j-gegeeven) door
een Synodaal befluyt had doen veroordeelen , en Epiphaniustothctvd-
len van diergelijken vonnis door een Concilie in Cypren bewogen,
werkte hy by dien ouden Man fo veel uyt , dat hy met dat vonnis naar
Conftantinopelen trok, en Chryföftomus daar fogt in te trekken^ om de
Monniken (die t'onregt van hen als OrigeHeS'gQÜndcn , befchuldigd wier-
den) nevens hen te helpen vervolgen j waar in hy egter, gelijk wyop
fijn plaats verhaald hebben, fijn oogmerk niet bereykte. Vergeefs had
ook Chryfipmus de Monniken metTheofbilus(oGkentebevrccd^ al-

fo fy hunne befchuldiging dies onaangefien tegen hem , en hy de fijne weder
tegen hen, had ingebragt, waar op de Monniken eyndelijk , al hetuytftellen
moede , de Keyferin verfogt hadden , dat de klagten , door de Gefanten aan
den Stadvoogd tegen hen overgeleverd,mogten nagefien,7/;f<?//&/7i!/j- ontbo-
den en te regt gefteld worden, en dat de van hem gefondene mogten gedron-
gen worden hun feggen te bewijfen , of als valfche befchuldigers te worden
geftraft. Dit verfoek wierd redelijk geoordeeld , weshalven Elaphius ,

een
groot Amptenaar aan het Hof, order gegeeven wierd , om Theophilus van
Alexandrien over te halen. Ondertuflchen hadden de Regters de faak van
Theophilus Gefanten, die de Monniken befchuldigd hadden, voorgenomen.
De Gefanten, aan laftering fchuldig bevonden , en fiende de ftrafder lafte-

raars hen te fullen over-komen, wierpen de fchuld op TheoMlus, die

hen daar toe misleyd had, en wierden in de boeijen gefet, daar fommi-
ge ftierven^ en de overige naderhand , door tuflchen-fpraak van T"/^^^"

i>hilus, naar Preconefus gebannen wierden.

Sstegd n^' ^^V'
b^gon Chryföftomus aanfien by hetHodc

overchry-verllappen, byfonder by de Ke^kvin Eudoxia Cf) , die Jrcadius gt-
foAomus. noegfaam naar haren fin regeerde. Defe was een dogter van Bauto, die van

geboorte een Frank , onder Gratianus in het Weften Krijas.Overfte , en
met Jrcadms m het jaar CCCLXXXV Burgermeefte? geweeft was.
by had, gelijk de Hiftorie-fchrijver byfonder uytdrukt, vry wat van de
aart hares vaderlands aangeërfd

, zijnde vry hoog-hertig, trots, wreed
en wraakfugtig , en alfo van een geheel anderen inborft als haar man , waar
van onfe goede Biftbhop de droevige uytwerking gevoelde. Sommige
willen (^), dat fy een misnoegen tegen hem had opgevat, om dat hy
haar, fo fy meende, te vrypoftig, ter oorfaak dat fe de weduwe Calh-
trope van haren wijngaard beroofd had, felf na dat fy dcnfelven reeds

had
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had v/edergegeeven, bettrafte. Anderen (/,), dat hy een t'famen-fpan-
ning, die hy tuflchen Eudoxia en Epiphaniiis tegen hem "doofde ge-
maakt te zijn, ontdekt hebbende, fcer fcherp in een predikatie tegen
de vrouwen uytgeyaren, en, indien waar is 't geen'er fommige byvoe-
gen, byfonder Jfbel mtt de Priefters, die fy aan haar tafïl fettcde,
doorgeftreeken had. Schrijvers, hem dus hoerende aangaan

, reekenden
lijne woorden op, en gaven defclve in handen van de Keylbrin over.
die fe aanftonds op haarfelven pafte, en daar over, als een openbaren
hoon, aan den Keyfer klaagde. Selfs meenden de groote vrouwen in de
Itad, de woorden in het gemeen gefproken zijnde, dat fy daarmedeee-
raakt waren. Dog defc hadden reeds te voren een quaad oog op hemoni dat hy by alle gelegentheyt haar fo onbefchroomd enernft,gplceo-tc
tJeltraften: want het was fijn gewoonte Ci) de bejaarde weduwen en vrou-wen fo in fijne predikatiën als huyffelijke aanfpraken, vrycrnftiaover
hare doorfchijnende kleeding, als een onbetamelijk en hoeragtig gewaad
en waar door fy haarfelven vergeefs poogden weder jong te maken, te'
berifpen. t Geen dus fmeulde wift Severianus en dc fijne aan teblafen,
wel verfekerd zijnde dat die Mevrouwen veel ontrent hare mannen te-

IS,.n7^f"T/ 'f""'^"
"ytvverken. Dus was de weg genoeg Th»phii„.

%chzinA voor Theopbtlus, d,e nu geficn was by fijne overkomft meer als
"'"tLit.

Hv w !
g*™ykt, dan als een fchuldige gehandeld te fullen worden.Hy was reeds op reys: en hoewel de Keyfer hem eerft order gecreevenhad rdie mogehjk daar na veranderd wierd) om alleen te kolenm

egter het hy met na onderweegen fo veele BilTchoppen , als ^"0^2'
te beweegen om met hem naar Conftant.nopclcn te gaan , inhoooe

^InT Chryfiflo„,us door een Synodaal onn°s van

S hettr CCCCin f C't welk n'a lang toeven wa^

1 ftaptTS hT".ai'Sete:e"
"^^"^''""^ verSómt.^TaS

te dankef en I'nf ''^,g=^^°onte was
, niet naar de kerk om God 'f ''"-

de"kerk d^''^''"^ r^^''^'
'^•'^"^ komen. IduH nghy

tt^s TlLT^^'
naar eene der voorlieden, en nam in een huyrdes

fijn verblik
''^'» fcheen opgcfehikttezijn,

r/J/^i^'"
^^^^^

^'l^
'''^'^ken (m) , in alle welken tijd hy ^Mo..

\»nfoftomus niet eens verwaerd.gde te befoeken, of te laten be^^roe-f^''^''^^-

vaft^ n?er """"''f r g^"^^^"''^'"P denfeWen hield. deed ^"T""vall mets anders, als fi|n voornemen wel te belegden en aanhanTte

Sn rak?i:vT"'%"rf "'^^ belan|C;.-d"trSom^^^^^

leven hènil ^u'^' u'" ' '"f '
"^^^^ "^«^ '^^'^ Epicurcifch

IJ 1„ ,
' haalde hy aan een wel-gedckte tafel , anderen bewoogny door vleyeryenen loftuytingen , en anderen met belofte van bevorde-

ring: en londer eenigfins fijn oog te flaan op Chnfoftomus ( niet anders
als of de ftoel weder ledig was) ontbood delTelfs cerfte Diaken, door
wien hy de geheele Ckrgte tot hem poogde over te halen, fo dat de

[FfffJ ftads-
(h) S.cr.l,1, 6.c.,j_.p.y.i. Sozcm.nk2.c.<S.p.779- d) P->!Ud.c.%.p.6s. (h) ChnC

(mf'fjT-Ï°"'-'^tu7; "'"P'P"- S"'^- ^"l- Scz^. c. Ir.
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ftads-kcrken bcgonden ledig te worden ^ cn de Clergie dagelijks by hem

quam j die hy will: te beweegen om hunnen Biflchop te befchuldigen ,
en

Selfsvan ^lagten tegen hem op te ftellen. Onder anderen vond hy'er twee, daar

mciScn. % meende van te konnen dienen; mannen^ die om hun fchandelij-

'

ke misdaden j de een om een doodflag', de andere om ovcrfpel , van

foftomm geëxcommuniceerd waren. Dcfe wierden van hem berigt, hoe

Hoefigon-fy tcgcn Chryfojfomm fouden aangaan, en verfekerd (gelijk hy ^ok hj"

derwi)ien vvoord geftand deed) van in hunnen dienft ter behoorlijker tijd herfteld te

mSoeg. worden. Uoyjfoftomm ondertuffchen was onfeeker wat te doen ,
hy het

hem beleefd en vriendelijk begroeten^ en afvragen, Wat hy met dat

onruftig woelen beoogde? dog kreeg geen befcheyd. Aan de andere lij-

de drongei) Theophilus befchuldigers , dat hy geregtelijk tegen hem fou-

de handden, en^ van den Keyfer ontboden , kreeg hy laft, om by

Theophilus te gaan, de faak te onderfoeken, en te hooren. Wat hy op

de ingebragte fware klagten tot fijn verdediging te feggen wift. Maar

hy errinnerde fig de Kerken-order ^ die Theophïlus hem had te gemoet

gevoerd. Dat Kerkelijke faken ter plaatfe^ daar fe voorvallen, moeften ge-

oordeeld ^ en voor geen buytenlandfcheregtbank mogten betrokken wor-

den en was uyt dien hoofde ongeneegen die faak aan te vatten,

hilus V Theophilus had nu alles ^ dat tot fijn voorneemen noodig was,

JcJgaderd"' klaar, en een groot getal BifTchoppen, in 't geheel vijf-en-veertig (an-

ten Synode
^^^.^ feggen van fes-en-dertig) by de hand, daar van'er negen-en-twin-

tig waren uyt Egypten, de overige van andere plaatfen, en onder die

byfonder de Afiatifche, die van Cbryfoftomm waren afgefet. Met defe

bciloot hy een Synodale by-een komft: te maken. De plaats, tot die Ver-

gadering uytgepikt (;;) , was over het water te Chalcedon ^ in een land-

huys (befaamd door een fcer groote Eyke^ daar van defe Synode den

teChaice- naam kreeg van Syjtodus adqiicrram, de Synode by de eyke^ toebehoo-

óon byde ^^^^^ ^g^en Riifinus , een Man van Burgermeefterlijke waerdigheyt^

die aldaar een koftclijk Paleys , een groote kerk ter eere van de Apofte-

len 'Petrus en 'Faulus ( en daarom Apoftoleiim genaamd ) en daar ne-

vens een Kloofter, welker Monniken den kerk dienft moeften waarnee-

Dc Hoof- men, gebouwd had. Hier quamen fy by malkanderen , onder welke

dendefer JheophUus vmt Alexandrkii , Acaciiis vanBereen, Antiochus van'Pf^^

ringf
^'

lemais, Severiamts van Gabala ,
twCyrimis van Chalcedon , alle ge^I^-

gene vyanden van Chryfoftomits , de hoofden waren. De voornaanifte

,

Klagers en die dc klagtc tegen Chryföjlomus inbragt was eenen johannes, die fijn

gctuygen Diaken gcwccft was ; nevcns hem ftonden mede binnen ^ als getuygen

,

cfrymo- Ar/acms , de Opper-Ouderling ^ Atticus
,
Elpidus

,
Acacuismcde-^^^'

mus. derlingen, als ook Etidemon en Onejimiis. De Vergadering gefeten Zij^J'

de, wierd de klagte tegen C/jry/^ö«?«j overgeleverd en ge'leefen ,
behel-

fende niet min dan negen-en-twintig artijkelen , gelijk fe van Thotius

worden opgeteld , waar uyt de Lefer fal konnen lien , hoe fig in deie

ip. Artij. befchuldiging geen minder dwaasheyt als boosheyt opdoet. Men gat

denTeT^'^^^^ I. Dat hy boven-gemelden Johannes^ om geen andere reden dan

hemlngc. dat hy fijn eygen Slaaf en dienaar Enlalius geflagen had ^ van fijnt)i3'

bragt. kenfchap had afgefet. II. Dat fekeren een Monnik ^
opnjn

order gellagen , weggefleept , en , gelijk een dol menfch , aan een keten

gebonden was. III. Dat hy een groot gedeelte van den koftel ij ken voor-

raad en vercierfelen der kerk verkogt had. IV. Dat hy ecnigeftukken

marmer-fteen, van fijn Voorfaat Nectartus tot vcrciering van
^^J^^^*^^^

(«) Socr.Soz.om.Pallad.ibid. Phot. Cod. <;^.col. Crc. Ext.eü^m J^-^^odM jure

Crue. Rom. T. i . /. 9,^. 5 54.
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krlt'\^T^''^^' S"''^ g"'"'^''' V. Dat hy veragteliik ge-

en ïf" . r-,"'"
^\Clerpe ÓMvc noemende een deel flcgte, vuyle,en befpottelijkc menfchen . d.e voor niemand als voor henfelven waren.

vrïBt ^ vn f/tT" ^f^S'^ t^Iüffe», en een kleynenvrund te zijn. VII. Dat hy Severianm had foeken in 't verdriet te bren-gen, en de Dienaars en OppafTers tegen hem gaande gemaakt. VIII Datfiy een geheel Boek gefchreven had. 't welk n,et anders als met valshe-den en laftermgen tegen de Clerg.e opgevuld was. IX. D« hv op Lkeren tijd alle, die van fijne Oergie waren, tTamen geroepen hebbende
drie fimer Diakens, teweeten. Acachs

, £^<.^&».en>AL..befchuU

il ' ""T'' '^''='^yg="'^'="''jk om fijne fchouders hing,geltoolen, en tot een ander en onbetamelijk gebruyk hefteed hadden

^v\, '.j^
^««.r BiiTchop gemaakt had, niet-tegenftaande

fiy van de graven en graf-teekenen der dooden gefchonden te hebben overtuygd was XI. Dat hy in een opftand van foldaten den Graaf r of
JJevel-hebber; >W^x ontdekt en verraden had. XII, Dathy naardc
kerk gaande, of ,n de kerk komende niet gewoon was tebidden. XIII. Dat

veftf^d h'ld" vu; n'"^!"
hetaffchutfel, maar elders be-

XV^D,r hv
^ ^"^^ Biffchoppen t'eftens beveftigd had.

de kamer iL^TTtf'^i''" '";^'f''*^
"^^^defelve, alle andere uytde kamer geflooten hebbende, wel alleen verkeerde. XVI Dat hv doorhulp van Theodulm het erf-goed, dat ThecU de K^rt h

verkogt had. XVII Dat de'inkómften vtt'kSfwïr^'nZi^^^^^
ven, en "iemand wift aan wie^ XVIII. Dat hy SerapZ\Tè7l!r

wi XIAaf hv"'M
^'"'"^^ hem eVeggeawas. XIX. Dat hy Mannen, van de geheele wereld tot de kerk Iemeenfchap toegelaten naar fijn eygen peddunken indegeLngSle:worpen, en naardefelve, daar ftervencfe. niet eens omg?fien ffdêmS-Ite forg voor hunne begraven s gedragen had XX Hot h , r

"j'"

aan denfelven had overgegeeven. XXIII. Dat de bad-ftoof vTor hem

W had1atenï^^""r^V
^"/"''^ gedaan zijnde, Ser^lnZ

SlV liar hv^ r
"^'"'^"'l "'°8^ binnen komen.

iTonr/' ? ^ verfcheydene hadbeveftigd, fonder dat getuyaen ge-

alÏÏ'atl^'r ^^'^'l
XXV. Dat hf geLfenfk

matip en 1 T^^^}'^^lti\ gelijk een der Cyclopen, on-d en R
l«fde Xxyi Dat hy fig {iroeg als befchuldiger, ge-

fchfed rë ^^'^'',^ff
g^bleeken was m 't geen'er gefegd wierd le-

en van %rT r p'n-r" ^'"'T'"' Aarr.s.of OpVr-Diaken,

t t\°^,"T
XX'^"- % Mamnon

hSn Av
' hem ten monde uytgutfte, enegterLftonds

thnnrul n**lS>ng bedienen XXVIII. Dat hy gewoon was , 'tzy
^hoorhjk gekleed of met, op den BilTchopl.jken TrSon re gaan fitten,
en aldaar eenige koekjens te eeten ('t welk hy deed om het fpuygen na
net onttangen van het Sacrament voor te komen), XXIX Dat het
"jn gewoonte was aan de nieuw beveiligde BilTchoppen eenig geld te
geven

,
om defelve tot ftrafheyt tegen de Clerpe te verpligten. Selfs

waren'er nog verfcheyden andere ftukken(«} , (Jie doorgaans totlaftvan
[F'fff 2 ] Chri.

(') ^'d-Chrj/.Epifi.ii'j.p.SSS.cr Se-rm.Mc irtt in exil.p.q^C.
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Chry/qflomtis witrdcn o^^eh^iMy byuoorbeeld. Dat hy na den eeten het

Sacrament bediend , en met vrouwen aan fijne fijde geflapen had
:

maar

of men daar in de Synode op aangedrongen heeft, is onfeker. ^

die artijkelen geleefen waren, wierd van de Vergadering verdaan, d^t^

Chryfojtomus, om op de ingebragtebefchuldigingen te antwoorden, loei-

de worden gedagvaard. Hoe nu defelve fig daar ontrent gedroeg j
HH'^"

wy, eer wy het vervolg van die Vergadering ophalen ^ kortelijk n^-

fpooren.

chryfofto- VL Chryfofiomus , voorfiende waar de faken fcheencn heen te draaijen

,

mus verga- had alle de Biïïchoppen , die het met hem hielden ten getale van

fndcrrBif- veertig, die naaft by de ftad gelegen waren ,
vergaderd, die hy in de

fchoppen. groote cet-faal van fijn Hof deedt'famen-komen,en dusaanfprak :
-orö^-

Hunnewe- ^^'^'J-, hoM^ ^an ifi dcu gchede , en nadien gy den Heere ]éws lief hebt

,

deriijdiche laat nicmand van u om mijnent wilfijn amp verlaten. My aangaande ^

mijn geval is als dat van Paulus {q) : Ik worde nu tot een drank-otter

geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanftaande. Ik moet

,

W'el, veeIe verdrukkingen verdragen , en dan dit moe^el^ke leven verla-

ten: want ik weet de arglïftigheyt des Satans , die met verdragen kan*

dat hy door mijn prediken dag op dag gepynigd word. Hier door

gy voor uwfelvengenade vinden in de oogen Gods ,
alleenlijkgedenkt mf^^r

in uwe gebeeden. Dit baarde geen kleync ontfi:eltenis by hen allen^ fom-

mige van hen borflen uyt in tranen, en anderen, die hun gemoed met

tranen en ftilfwijgen niet konden voldoen, kuften onderdanig fijne han-

den , en gingen, om hunne droefheyt open lugt te geven, naar buyten.

Niet minder egter waren fy ontfteld, als hy hen, na dat fe ingeroepen

,

en op hun plaats nedergefeeten waren ^ dus verder aanfprak :
„Broeders^

„ fit dog neder ^ en houd op van weenen ^ op dat gy geen droefheyt

„doet tot mijne droefheyt: want my aangaande het leven is my ChM^}^^

3, en fierven ü myn gewin (r). (Dit feyde hy, om dat'er te dier tijö

een gerugt liep, dat ChryfoJfo?mis , om fijne hardnckkigheyt en onverfet-

telijkheyt, onthoofd foude worden. „Indien u uwe geheugenis niet

„ontvallen is, gedenkt dat ik u altijd gefegd heb, dat dit leven een

„weg is, waar 'op blijdfchap en droefheyt gelijken tred houden.

3, gedaante van 't geen hier voor onfe oogen is, is gelijk een kermis^

„daar wy koopen en vcrkoopen, en onsfelven fomtijds eenig vern^^^^

„aandoen. Sijn wy beter als de Aarts-vaders ? Overtreffen wy de 1 ^

„pheten en Apoftclenj dat wy hier voor altoos leven fouden ? Als nu

iemand uyt hun midden met groote beweging van fijn gemoed begon uyt

te barfl:en, dat fy niet konden nalaten te weenen en te beklagen hun droe-

vig lot^ en boven hun hoofd hangeade fwarigheden, gemerkt fy da^t

door als Weefen en de Kerke als een Weduw foude blijven fitten? de

Wetten fouden worden vertrapt , alles voor de ecrfugt en gicrighsyt van

godloofen, en die de Kerk-regeering onbefchaamd fouden aanveerden,

bloot fi:aan ^ de Armen hunnen Voorftander vmï^cn , en de regtfinnig^

Leer ten toon geftcld foude worden
;
floeg de goede BifTchop met het

uyterfi:e van d'eerfl:e vinger fijner regter-hand meer dan eens op fijn fh"'

ker-hand (gelijk hy iets ernftigs willende feggen wel gewoon wasj

feyde: „Het is genoeg, mijn Broeder, fpreek daar niet meer van: het

„zy hoe het zy, verlaat niet, gelijk ik u verfogt heb, uwe Kerken.

„ En wat de Leere van Chriftus aangaat , fy heeft met my niet begon-

„nen, en fy fal met my niet fierven. Stierf Mofes niet, en quam Jo-

ii/iia niet in fijn plaats? St'itïi Safmiel nkt y cn \7\ad^avid nitt^^c^

(p) Pallad.ibid.p.67,
((f)

zTim.^.C. (r) Phil.i.ii.
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5jfalfd in fijn plaats? Als Jeremta ftierf^ liet hy niet Baruch na? Als
iiElia wierd ten hemel opgenomen, ruftte de geeft der Prophetye niet

35 op Elifal Liet Taulm , als hy onthoofd wierd , Timethetts, Titus

,

•>i^poïïo en veele andere niet na? Maar,, antwoordde Eleufms ^ Bif-
fchop van Apamea^ indien wy by onfe Kerken willen blijven, fullen
wy genoodfaakt worden met hun deelgenootfchap te hebben , en hun
vonniste ondertekenen. „ Deelgenootfchap,y^^^' daar oJ> Chryfojiomm,
5, moogd gy wel met hen houden , om geen fcheuringin de Kerk te maken y
„maar onderteken hun vonnis niet, want ik ben myfelven niet bewuft van
„iets, waarom ik fou verdiend hebben afgefet of verftooten te worden.
VIL In het midden van defe reden-wifleling wierd'er geboodfchapt, Chryforto-

dat'er Afgcfondenen van Theophilus en de Synode voor de deur waren, musword

Defe waren T>iojcorus en Taulus, twee jonge Mannen, onlangs Bif- ^odj'ÜL'
fchoppen geworden in Lybien. Binnen gehaald zijnde, en bekend ge- ^^7'^'' ge-

maakt hebbende wie fy waren, verfogt hen Chryfofiomns neder te fitten,
en te feggen wat hunne boodfchap was. Hun antwoord was, een korte
citaüe (dag-vaerding) by hen te hebben, die fy verfoi^ten dat geleefen
mogt worden. De brief was aan C/jrv/^/ö;?2^j , fonder hem met den naam
van Biflchop tebetytelen, en geteekend van den Klerk van Theophihs.
Oeleefen zijnde, was fe als volgd> T>e Heylige Synode

,
vergaderd by

de eyke aan Johanncs. Ons zijn klagt-fchriften tegen u voorgekomen,
waar in u ontelbare misdaden worden te laji gelegd ; vertoef dan niet
herwaards te komen, en breng met u Serapion £>« Tigrius , Ouderlinzen,
dte hier fullen te pas komen Alle die het hoorden toonden hun misnoe- De Bif-

gen, dog leyden de Biflchoppen, die den brief gebragt hadden , tot
befcheyd, Iheophdus door Afgefondenen uyt het midden van henfelfsSeyf'
te fullen antwoorden, gelijk fy vervolgens deeden , enluyddealsvoled- op.
-Onderneem met in de Kerkelijke faken te booren, en de Kerken te
-ontruften. Scheur de Kerk niet, om welke Chrijitts uyt den hemel

^deW \ m'"' ^"/r^gy ^'ofchielijkenonbedagtzijt, om
- de ^ ettcn van het Niceenfche Concilie te verwerpen , en"u aanmati-
''gen wilt faken te hooren, die buyten u Kerk-gebied zijn, kom rot
vons in defe wel-geregelde ftad, en roep ons met, gelijk Cain Jbel
^' deed, om in het veld te komen , op dat wy eerft mogen hooren wat
"gy voor uwfelven feggen kond: wanthier zijn klagten teilen u , behel-
'^fende meer dan feventig artijkelen, over openbare en aanftootelijke
^^leylen. Wat de Leden van onfe Vergadering aangaat, wy, door de
''genade Gods hier tot vreede en rufte, niet tot ftoornis en onruft van
^^de Kerk vergaderd, zijn talrijker dan gy. Want uwe Vergadering
^'beftaat maar uyt fes-en-dertig BifTchoppen , die meeft uyt eene Pro-
vincie komen, daar wy in tegendeel veertig fterk zijn, meeft alle uyt

^^byfondere Landfchappen , onder welke zijn feven C^letropolitanen
^^Choofd-ftads-Biflchoppen). En 't komt niet alleen met de reden,
^' maar met de gewoonte felf over-een , dat in faken van defe natuurde
'^minfte fig voegen by de mcefte en aanfienlijkfte. Ook hebben wyern
brief van uwfelf, waar in gyonfen Ampt-genoot y^?/;^;;/;^/ vermaand,

^> fig niet te bemoeijen met een Biflchop , die in een andere Provincie
"woond. En daarom onderwerp u de orders der Kerke, en beweeg lie-

"ver uwe befchuldigers , om niet meer ^ gelijk fy reeds gedaan hebben,
over u te klagen , of dat fe ten minftcn Chryfoftomus met hunne klag-

"ten niet meer moeijelijk vallen. Defe antwoord ontworpen zijnde, en civyfof-

%de Chryfojlomtis , fy konden fuiken befcheyd fendcn als hen goed do^t,
lïiaar hy foude aan Theop>hilus nader fchrijven. Dat nu quam hier op^''"''*'''
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iiytfj); „Dat hy niet fchroomde ter proef gefteld te worden, maaral-

„ leen weygerde van fijne openbare en geflagene vyanden te worden ge-

„oordeeld. Want hy, die de klagten tegen hem had aangenoomen

^

„had van den beginne af fijne partyfchap en ongenegentheyt klaar genoeg

„doen fien, wanneer hy fig van de gebeeden en gemeenfchap der Kerk
„onttrokken, klagers opgefogt, dtCkrgie tot hem over gehaald , en de

„ Kerk van defelve ontbloot had , en daarom was 't niet te denken , dat hy

„ een beqiiaam en onfijdig Regter foiide konnen zijn , en den Rcgter-

:„ftoel, daar hy hem reeds fo ongenegen was , naar behooren bekleeden.

„ Het is niet redelijk, dat een Man, die in Egypten woond , fou oor-

„ deelen over die in Thracien woonen , byfonder als hy felf van andere

befchuldigd word ^ en een openbare party is tegen dien , wiens Reg-
,;,ter hy is. Dat hy, fo veel hemfelven aanging, opentlijk verklaarde,

5, niet alleen dat hy onfchuldig, maar ook ten hoogften bereydwillig was

„fijne onfchuld te verdedigen ^ en op al het geen tegen hem voor hon-

„ derd , of duyfend Biflchoppen wierd ingebragt , te antwoorden. Dat

„ hy wel niet wilde fien op de plaats , daar hy te regt foude gefteld

„worden, maar hem egter toefcheen , dat de ftad daar beqiiamer toe was.

„ Dat hy byfonder te feggen had tegen die hem als Regters wilden oor-

„ deelen } onder anderen tegen Theophtlus felf^ die te Alexandrien en in

„ Lycien gefegd had , naar het Hof te gaan om Chryfoftomus af te fet-

„ten, en te Conftantinopelen gekomen, wel getoond had wat fijn oog-
,^ merk was , wanneer hy alle foort van Burgerlijke en Kerk-gemeenfchap
„ met hem geweygerd had. Die fig nu als vyand gedragen heeft, eer

„ het op een onderfoeken aanquam , hoedanig fal die zijn ten tijde van
j,de onderfoeking , of daar na? Dat hy insgelijks voor geen Reg-
„ter konde erkennen Acacius , die gedreygd had, T)e fot voor Chry-
„ foftomus te fuUen kooken. Dat hy van Severianus en i_Antiochus ook
„niet behoefde op te halen, gemerkt hun gedrag in de openbare Schouw-
„ burgen reeds bekend was , en de Goddelijke wraak hen eerlang over-
„ vallen foude. IMeem dan, vervolgde hy , indien gy opregtelijk ver-

;„foekt dat ik ovcrkome, defe vier uyt het getal der Regterenweg} en

„indien fy alleen komen als aanklagers, laat fe mede worden binnen ge-

„ bragt , op dat ik weten moge wie ik rondom my heb ^ en of ik voor

„ hen als partyen , of als Regters verfchijnen fal. Dat gedaan zijnde,

„ben ik t'eenemaal geneegen te komen, niet alleen voor hen , maar voor

„ een algemeene Kerk-vergadering. Weeft ook vry verfekerd , dat, al

„quaamt gy my duyfend-maal dagvaarden, ik u nooit anders antwoor-
„ den fal.

VIII. Hier mede wierden afgefonden Biflchop van Pifi-

nen Eleufius ,
BifTchop van Apamea, en Lupmis v^xv Apiarien, by

Nadereci- welke fy voegden twee Ouderlingen, Germanus en Severus. Met het

ïyfofto- "yjg^^" ^^e, quam binnen een Notaris of Geregts-fchrijver, met
Biug. order van den Keyfer j waar by hem magt gegeeven wierd de perfonen

,

in het verfoek-fchrift gemeld, en tot het verfchijnen gedagvaard, te doen
derwaards gaan. Dit ftelde hy vervolgens met allen ernft voor. Sodra
had hy fijn befcheyd niet gekreegen, of daar quamen twee Ouderlingen,
felfs van Chryfoftomus Clergie

, Eugenius, die om fijn voortvarentheyt

,

hier in getoond , naderhand Biflchop van Heradia gemaakt wierd , en

Ifaacius de Monnik^ die van eerften af met Severianus en Antiochus

aangefpannen had, en gingen regt toe regt aan naar Chryfoftomus; T>e

Synode, feyden fy , belaft u tot haarover te komen y en oP de ingebrag-

te
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te befchuldigin^en te antwoorden. Dog ook hier op liet hy door ccnige ande-
re van fijne Biflchoppen rot antwoord ieggen , Dat het nojr reden no<y order
was, dat fy hem fouden willen oordeelen, die fijne vyanden uyt het
midden van hen met wilden wegdoen, en die de ftoutioheyt hadden,
hem door Mannen van fijn eygen Clergie te dagvaarden. ^

Maar in plaats DeAfg.-
aat dele antwoorden hen fouden voldaan hebben, wierden deBifichop
pen, die defelve bragten, vry onbeleefd en onbefchoft gehandeld , deimir
eene wierd gellagenj een tweede gerukt en geplukt; een derde kreeg een
flag m fijn nek met de yfere ketenen, die voor Chryfoftomus gemaakt TÏ'"'
vvaren, om hem, als hy loude in een fchip gefmeeten, en naar d'eenof
d'ander onoekende hoek van de wereld vervoerd worden, daar mede te
Iluyten. De goede Biflchop hier van verwittigd^ bleefdaar hy was Het
fal ondertuflchen tijd zijn weder te keeren naar Chalcedon, en te fien
wat'er in die Synode verhandeld word.

IX. Als Chryfoftomus, vier maal (fofpreeken'eri^^;:;^?»76'////xen N0.17 ar
vanj gedagvaard, egter met over-quam, wierden de artijkelen

, tegen t*^-

hcm ingebragt, voorgenomen
3 dog, hoewePer van 7öW;/^«j- negen-enJolmu^'

twintig waren overgeleverd, enkelijk op vier derfelVe, de twee eerfte ingebragt.

de negende cn feven-en-twintigfte gelette;}. Ondcrtufichcn quam Ifaa^
ctus Cj^ipotuis ccn BifTchop genoemd, maar waarfchijnhjk de reeds
gemelde Monnik hoewel hy om fijne goede dienften naderhand fowel
als fijn mede-Ouderling BifTchop foude konnen gemaaktzijn)
met nieuwe klagten tegen Cbry/oftomus voor den dag, waarin feventien
artijkelen waren

,
dog verfcheydcn van de felve, die reeds had

ingebragt. Die er eenigfins van verfchilden waren defe: LD^t Eph/'amus geen deelgenootfchap met hem had willen hebben, om dat hy de

alle de andere begunftigden. II. Dat hy gefegd had. Dat in de kerk

rS^cni^^^^^^^ J]lhyglloon%vasi; de kerk vanglelven te roemen
: e^., ,a«^c,u«.

: U ben verrukt van liefde ik maal en

d.e de Kerke n.ec gewoon was f^ e^wa^ rrO^hTvK t"fom te fond,gen en daar felfs toe aanmoedigde, doordien hymfiln^p?e
diken meermaals feyde (at): Inéén gy wederom findkd , bekeerd iLe-
derom:cn,fomemgmaal als gy fondigd , komt tot ny, ik falu aenee-

^ITu u
g°f^ferlijl< >n de kerk geleerd had , datC/4&^.als hy b'd,met -verhoord wierd, om dat hy niet wd ^eheeden had.

VI. Dat hy de Gemeynte tot oproer, en muytery tegen de Synode had
aangefet^ VII. Dat hy Heydcnen, die de Chrken^en veel quaad ge-
daan hadden

, ontfangen , u, de kerk geborgen, en befchemid had.

fchoppen aangefteld had^ IX. Dat hy verfcheydene had ingewyd Ton-der raadplegmg met de Clergte ja tegen hun goedvinden aan. X. Dac

f/k ^^"^"'''''"/"'^'^''''"r'-
^" ontflagen waren, en terwijl fyfelfsbe-

ichuldigd wierden, in fijnen dienft aangenomen, en Bifl-choppen ge-
maakt had. XI. Dat hy hem ilfaacius) meermaals was aangeweeft, die
egter na hem met had willen luyfteren. Maar van alle defe onderfogten
fy geene dan het eerfte en vierde artijkel , van welke fy weder te rug
keerden tot den derden artijkel van de eerfte klagte, van hetverkoopen
der kerk-vcrcierfelen en Jiiweelen, die beveftigd" wierd door het fetiiy-
genis van Arfacius

, Atticus, en Elpdius , gelijk ook de vierdct daar

(*) fiot.(7<<i. «/.;<;, 57. ix) SKrat.U\>.6.c.:\.f.y,o.
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tot een vierde getuygc Acacius by-quam. Tot befwaring van alles fton-

den verder op, Gerontius, Fauftinus en Etignomonius, drie Biflchoppen iiyt

Afien , overgevende hunne klagten , dat Ty van Qbryfoftomus t^onregt wa-

ren afgefet.

X. Met dit alles wierden tien fittingen gefpild , waar op de belijders

Vonnis O. uytfpraak over den beklaagden verfogten. In gevolge van dien gebood

fofto^mis"
Biffchop van Heraclea (die uyt infigt van fijn plaats de eerfte

® Voorfitter van de Synode was, gemerkt de Biflchop van Conftantino-

pelen door de handen van den Metropolitaan van Heraclea altijd mocft

beveiligd worden ) dat elk fijn gevoelen foude feggen j 't welk gedaan

wierd , beginnende met Gymnafius , en eyndigende met Theo;phtlus. De
ftemmen opgenomen zijnde, wierd bevonden, dat fe alle eenparig ver-

waar byhy ftonden , dat hy behoorde afgefet te worden. Dit wierd aanftonds aan
wricrdafge-

C/^rj^/V van Conftantinopelen overgefchreven , en den Keyfermet de

volgende woorden bekend gemaakt (^y) : Nadie/iJohannes over verfehey-

den misdaden ü befchiildïgd , cn hy , hemfelven Jchuldïg kennende ^
niet

heeft willen verfchijnen , hebben de Wetten hem afgefet , en hy is uyt

kragt van defelve gevonnifd. Gemerkt hy ook met oproer betigt is ,
/^^

het uw godvrugtigheyt believen order te geven , dat hy , 't zy hyfig on-

derwerp of niet , gebannen , en als aan hoog verraad fchuldig
, geftraft

worde, alfb dit een faak is, daar over ons het oordeel niet toekomt.

Door het hoog verraad verftonden fy de hoon , naar hun gevoelen , de
Kcyferin aangedaan die men feyde van hem Jefabel genaamd te zijn.

De Keyfer gaf aanftonds laft , om dat vonnis over hem uyt te voeren

;

het affchrift daar van wierd (^z) de Synode toegefonden , en aldaar ge-

verdere leefen. In de dertiende en laatfte fitting gmgen fy voort, om teonder-

ïan d1è%-
^^^^^ van fommige vrienden van Chryfofiomus ; te weetcn , die

node. van Talladius y Biffchop van Helenopolis (^3 , en byfonderdievan/f^-

raclides , Biffchop van Ephefen , tegen wien Macaritis ,
Biffchop van

de Magneten, en Johannes de Monnik, inbragtenj dat hy een ()rige-

nift was, en dat 'hy van diefftal {dckXctdcxm va.n Jquilmus , Diaken
van Cefarecn in Paleftina, geftoolen hebbende, en op de daad betrapt)

overtuygd zijnde , egter van Chryfoftomus Biffchop van Ephefen gemaakt
was: maar hy vond, fo het fchijnt, vrienden in de Synode, die hem
voorfpraken , en het vonnis tegen hem wiften te beletten.

Theophiius XI. Mogelijk verwonderd fig de Lefer, dat hy by het vertoog van

fi'''metdc
^^^^ Synodale verhandeUng niets hoord van 't geen den eerften ophefen

MoScn. voorname welle van al die onruft was, en Jheophilus fo grooten ge-

fchreeuw had doen maken j te weeten , het veroordcelen van de Wer-
ken van Origenes {b') \ maar hy weete, dat Theophiius d^^ vis, daar hy
het oog op had , gevangen hebbende , naar het aas niet meer omfag-
Hy feyde tot vreede en verfoening met de Egyptifche Monniken genee-

gen te zijn , mits dat fy fig gcfeggen lieten , om maar eenic^ teeken van

berouw en onderwerping, waar door fijn drifrigen yver tegen hen ge-

billijkt wierd , tetoonen. Om hen hier toe te bewerken, weerden man-
nen gebruykt, die de Monniken voordroegen, hoe genccgen 7^^^//^^-

lus was om al het voorledene te vergeeven , indien fy het van hem ver-

fogten^ en met eenen, dat de Synode fulks geern foude ficn. Sy door

(Jefe fchoone voorwendfels verlokt, en na fo veel fukkelens naar rufte

verlangende, ftonden toe (gelijk fy, ten hoogften verongelijkt zijnde,

altijd gewoon waren) te feggen 5 Vergeef het ons. Dus wierden fy ge-

makkelijk

(y) PalUd.p.y^,
(^) Phot.loccit.col.Co. (a) Id.tbid.col. '^6. i^) So^om,lih,%-
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makkelijk van Theophilus weder aangenomen , en tot de cremeenfchap
«es H. Avondmaals toegelaten, 't welk mogelijk meer foude geftooten
nebben, indien de twee broeders Ttïofitirus i^lmmonius . de hoof- DooJ ^an

den van die party , nog geleefd hadden
j dog'Z)/V?/ymj wierd even voor

het houden van die Synode aflijvig, na dat hy God ernftip rrebeeden
liad(0> den vreede der Kerke te moogen beleven , of tot' een beter
wereld te worden overgefet. Hy wierd begraven in de kerk van den H
Mocms te Conftantinopelen (niet, gelijk fommige willen [^1, in die
van de Eyke te Chalcedon) daar fijne gedagtenis fo eerwaerdifr gehou-
den wierd

, dat verfcheyde , te voren gewoon te fweeren by den Mar-
telaar, na dien tijd hunne eeden deeden op dc gebeeden van "Diofcurus
Ammonius viel in een fiekte ontrent den tijd, alsallestothethouden van enAmmo.
die Synode wierd aangelegd , en liet fig overbrengen naar Chalcedon
en aldaar in de buurt v^nRufinus, alwaar hy, fijne fiekte aangroeijende"*
binnen korten overleed, na dat hy op fijn dood-bed voorfegd had, dat
in de Kerk(^) een groote fcheuring en vervolging foude ontfliaanj dat
de ftigters van dien een quaad eynde nemen, en daar na een jrewenfch-
fte rufte en gefegende vreede volgen foude, 't welk ook in allen deelen
lijne vcrvu hng gehad heeft. Hy wierd begraven in het Jpoftoletm , of
Apoftelen-kerk alwaar fijn graf, naar hetfeggen van mijnen Schrijver

(ƒ),die ter felver tijd leefde door hetgeneefen van koortfen vermaard wierd.Hy was een Man van fuiken agting, dat {g) idïsTheophUus
^ debood-

fchap van fijne dood ontfangen hebbende , niet konde ntlaten te weenen
cn rond uyt van hem te feggen. Dat niemand van de Monniken, toen
levende, by hem te vergelijken was, hoewel het ook waar was , datde

lly ov. deW
nog felf dagelijks defelve doorbladerde (A) , felf |aAy op fekeren ^Jd;daar over aangefproken tot befcheyd, T>eBofkenLnOngcn,,L„
gelyk een veU vol aUerley kruyden en bloemen: vind ik daar iets dat

{c)PalUd,c.i7-p-i<9- (d)Socr.Ub.6,c.l7.p.^^s. {e) Pallad.thU.p.i<7. rf)Ibid.

Vyfde Afdeel ING.

Van Chryfiftomus vertrek af tot het bevel van fijn tweede banning.

INHOUD.
Gewoel des volks over het affetten van Chryfofl:omus. Hy word in der

fttlte vervoerd naar Bithynien. IVaar over de fiad in verwerrin^
raakt. Hy word weder ingeroepen. De Keyferin verfchoond haar-
felven hy hem. Hy weygerd in de ftad te komen , voor dat hy opent
lijk gefuyverd w^s. Hy vond fig genoodfaakt , om het volk mioezen te
geven

, in de ftad te komen. Hy wierd blüdelijk ingehaald, endeed
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die gelegentheyt een treffelijke predikatie. Onluji tuffchen de aanhan-

gers van TheophiliiS6'//^Ê'Conftanrinopülitaanrche//^'^^/i^/g^'«. Theo-

philus 'uijjkt fiillerjes naar Alcxandnen. Een Synode te Conftanti-

nopelen vergaderd^ om 't verhandelde in de laatfie Synode tegen Chr^-

foftomus te vernietigen. Hy raakt op nieuw tn ongmfl van de Key-

ferin. Eeflraft het opregten van haar hcelienis , en de ongebondent-

heden, die op dieplaats gemeenlijk gepleegd wierdeu. Hypredikt daar
vrymoedig tegen. Theophilus diend Chryfoftomus vyandeu met raad

om Jig daar van te bedienen. Een tweede Synode word te Conftan-

tinopelen tegen Chryfoftomus gehouden. Een bejluyt van het Conci-

lie te Antiochien tegen hem mgebragt ; dog beantwoord. 'De 'mare

gefchapenheyt van die [aak. ¥Apidusj^reekt onbefihroamdvoor Chty-

Toftomiis by den Key/er. T>e Keyfer held naar defielfs vyanden. Jl'

Ie voorjpraak voor hem wierd verworpen. Chryifoftomus Clergie^^

Gemeynte, in het T>oop-huys van Conftantiiis vergaderd y worden o-

vervallen. Misdrijven en Jmaad tegen die op de velden en in de bof-

fchen wilden vergaderen. Theophilus fend eenige afnaar Romen,
en laat daar de /aak vertoonen. Chryfoftomus briefaan denKoom-
fchen Bijfchop Innocentius, en aan fommige anderen in het Weften.
Innocentius antwoord aan Theophilus, dat de geheele faak ineenon-

fartydige Synode behoorde gehoord en verhandeld te wordtn.

roeyntV
^' T X^^ voorgevallenc in de Synode wierd ten eerftenrugtbaar onder

toond haar
I— I Gemeynte , die, daar over ongemeen ontfteld, t'famen-

hrt^toT
rotte (^z), de kerk dag en nagt, ten eynde hy haar niet mogC

ch^ryfofto- Ontweldigd wordcn bewaarde ^ en fchrecuwden. Dat fijn faak vooreen
musi grooter, befcheydener en onfijdiger Vergadering behoorde onderfogt te

dicver- worden. Maar Chryfoftomus gaf fig, uyt vrees voor opftand, op den

vocrd derden dag ontrent de middag-tijd, wanneer het volk daar minft op verdagt

was , over aan den Bevel-hebber , die met een party foldaten hem quam
af-halettj door wien hy tegen den avond door de ftad naar de zee-kant

geleyd , en in die felvc nagt over het water gebragt wierd naar Hieron,

een haven aan de mond van de Euxinifche zee. Van daar wierd hyl^"-

dewaards-in gebragt op feeker Land-goed te Prasnetum in Bithyni^"-

Hier fullen wy hem voor een korten tijd laten , en ondertufichen we^er

keeren naar Conftantinopelen ^ om te fien, wat na Chryfoflomus 'Vtt"

Verwer- tTck aldaar voorviel. So dra dat rugtbaar wierd ^ raakte de geheele ftad

"vfrg'er'ee- oprocr. Vcele gaven de fchuld aan den Keyfer ^ de meefte aandeSy-
fcn onder node ; maar alle aan Theophilus. Die tot nog toe fijne vyanden waren
defteddm.gg^^^g^^

waten nu met medelijden ontrent hem aangedaan; felfsveele,

die even te vooren hem wenfchten afgefet te fien, riepen nu uyt,
het met anders als boosheyt en onregtveerdigheyt was. In defen alge-

meenen oproer hadden de Monniken , Chryfoftomus vafte vrienden , een

groot aandeel , fy flooten de kerken ^ en wilden het volk aldaar hunne

gebeeden niet laten doen, waar door alles fo over hoop raakte, dat, in-

dien het verhaal van Zofimus'^b) waar is, de foldaten en het gemeene

volk op de Monniken aanvielen, veele van defelve in de kerk vermoor-

den, en de ontkomene vervolgden, niemand, dien fy in hG.t(\v^^ (^^

gewoone kleeding der Monniken) vonden verfchonende , fodat'er vee-

Jen, thans in den rouw, of om andere redenen, te dier tijd in 't fwarc

gekleed^ fonder onderfcheyd om hals raakten. Severianus, in hoop
van

{a) Socr.ibid.c.ï^^.p,^^^^. Sozom.lih.S. c. iZ.p. 72i. PalUd.c.$,p-7')- Chryfof}. fyiji.

ad Innoc.f.C'j'^. TheodMb. <,.c. 34.^1;. 23^. f^id.Zofim.Ub. ^.pSoo. (h) Loc.frpr. of-
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vanher volk door vertoonen dat alles wel gedaan was, tot bedaren teSemianus
brengen, klom op den predik-aocl, en (lelde het volk voor , Dat, al^tJ
was Lhryjojlomus nergens anders om veroordeeld, fijne trotsheyt en ho-len; dogtc
vaardy de ftraffe, hem overgekomen, meer als genoeg verdiend hadden- ^^•'g^f^-

want hoewel anderen fouden konnen worden qinjtgefcholden, de Schrif-
tuur egter getuygd met ronde woorden j Godis.ederftaat denhoveerdtzen
Maar dit feggen maakte het nog erger, en fette het volk tot meerder
woede aan, fo dat'er weynig hoop was om de oproerige Gemeynte toe
Itilte te brengen. Niet weynig wierd die algemeene ontfteltenis ver-
Iwaard

,
als er in die felve nagt een vreeslijke aardfchudding gevoeld wierd

waar by de hemel , gelijk fe het opnamen , fijn misnoegen , tegen het geen
ontrent Qhryfoftomm gedaan wierd , te kennen gaf. Dit jaagde byfon- orjers omder het Hof een ongemeene fchrik aan, fo dat des Keyfers Geheym- chryfofto-

ichrijver in den volgenden morgenftond belaft wierd hem te rucr te halen Ti*^"
Self had reeds de Keyferin Eudoxia (haarfelven van het qiia'^ad teaen'"'

'

hem geftookt bewuft, en fiende werwaards de drift van het volk'fis
ftrekte}van den Keyfer op hare knyen fijne herroeping verfogt, en met
eencn haren Kamerling Brifo naar Chry/ofiomus gefondenTO, om hem
te verloeken, haar geenfins verdagt te houden, als foude fy eenigfins

IZ^AT'^^t"'.'
hem overgekomen, fchuldig zijn. doordien fy bc-

tuygde daar geheel onfchuldig aan te wefen. Het waren, liet fe fe^-gen, vuyle en godloofe mcnfchen geweeft, die hem fuiken on-emak ge-brouwen hadden. Sy riep God tot getuyge. dat hare tranen^en droef-heden opregt en van herten waren
, dat fy hem eerde als een Bifi-chop ,cn byfonder als dien Man die met fijne handen hare kinderen gedoop

Z^wZ^t'^uTc^'^'
Vervolgens wierd^er boode op boode gefonden

11 V t ^ u P'^'u^^' weder-komen, fo dat de Bofphoru

heSlIn H
het gemeene volk, aan die vreugde willende dee

S WndeTerT f l'TT. "^'^ fchuyta. bedekte
. en hem te-

n r%.?r/?
brandende fakkelen voor hem uytvoeren.IL Qhryfoftomus te rug keerende

, ftapte te Mariane Teen plaats die

fhe.7.
^«-q"^"l> en naaftby Anaplïis. aan den monVvanK^^

Hier bleef hy, me betuyging, niet m de ftad te willen komen, ten
ware hy fijn onfchuld voor een grooter Synode, als die hem had afbe-
et, ioude mogen verdedigen. Maar het volk was ongeduldig om fo Geiijkge.

nn ^t, f uT^"' opentlijk temurmurecren, en wierp de fchuld

hL f u
"""^ "^^^^"^ breeken, alles bedagt om

wmJd'
hetbinnen-komen te beweegen. So dra hy fulks had inge- Met b.w iiigd, liet de Keyferin {d^ hem begroeten , met verklaring , Dat sroeting

nu haar gebed verhoord, en 't geen fy fo hartelijk te gemoet gefienX"'^'''^"hd voltrokken was
,
dat M-r meer roem in ft^lde, dm in de kroon

wede^f'"'"^'
dat fy nu haar Bifl^hop had weder gekregen, enhethoofdweaer gegeeven was aan het ligchaam, de Stuurman aan het fchip, de Her-

^"^de^ en de Bruydegom aan deBruytj datdie, welkefijn
nuwciijks-bedgefchondencnbefmet hadden, fchaamrood waren ; en dat
net haar nu fy tot haar oogmerk gekomen was , niet fcheelde of fe
ieetde ot Itierf. Op weg ontmoette en vergefelfchapte hem een groo- « pra^tJgt
ten drang van menfchen , die fig met gefangen

, enkelijk tot defe pleg-
tigheyt opgeftcld, heten hooren , brandende fakkelen in hunne handen vX
<iroegen, en hem dus pragtig en blijdelijk inhaalden, en geleydden tot

[Gggg 2] de
\P) Chryf. S(rm, po(} rdit. ah txil. Tom. 4. 973. Soz.. loc, Cit. (d) Sem. uhi CuprA
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de hoofd-kerkj daar fy hem genoegfaam dwongen op lijnen Biflchop-

lijken ftcel (Throon) te gaan fitten, en hen fijnen zegen te geven. Hy
betuygde fulks niet te konnen doen, om dat hy onder Kerkelijke tugc

ftond, en dat de Regters, die hem hadden veroordeeld , eerfthunvon-

op wiens nis intrekken, en op fijn ftoel herllellen moeften. Maar hoe meer hyHg
j'^^ëce^lf^hy verontfchuldigde, hoe het volk bcgeeriger wierd ,

entefterkeraanhieldi

fTpredikt. dat hy , geen middel fiende om het te ftillen , op fijnen Bifl'chophj-

ken floel klom , en haar , volgens het gewoone formulier , den x^egen

en vreede toewenfchte. Dat gedaan zijnde , fag hy dateer wat meer

verwagt wierd ^ weshalven hy voor de vuyfl een Leer-reden (^e') tot het

volk aanhefte, daar in hy tot fijn onderwerp genomen hebbende deHi-

florie, dat Tharao, de Koning van Egypten, ^yibrabams hiiysvroiiw

Sara met geweld j om defelve voor hem te hebben , had weggenoo-

men
(ƒ) , vertoonde , dat TheophïLm de Egyptenaar gelijk geweld aan fijn

Kerk en Bruyt , die hy met geweld en gewapende mannen had overval-

len, gepleegd hadj 't welk hy door een gepafte vergelijking cierlijk«

uythaalde , en gelegentheyt nam ^ om uyt dien hoofde de genegentheyt

en drift van den Vorft en het volk te roemen, 't welk fijne toehoorders

fodanig bewoog, dat fe, ter eeren van den Keyfer en Mevrouw de Key-

ferin Eudoxta ,
luyds-keels beginnende te juychen ^ hem noodfaakten

fijn predikatie wat korter, als gemeend was, af te breekcn. Dit was

een deftige en cierlijke redeneenng, die, hoewel i/^mz/z/J-overdeflelfs

verlies klaagt
, alsnog voer handen is , en als een merkelijk en gedenk-

weerdig voorval van fijn leven, nevens nog eene, tevoren van hem uyr-

gefproken, bewaard en nagelaten is éoot Ceorgïus
, BifTchop van Alc-

xandrien, in fijne befchrijving van Chryfojiomus leven.

Welk UI. Dit alles nam, gelijk wy denken konnen, Theophilu^ vry qim-

q^[!J°j^^''"Mijk op, meende nu reden gevonden te hebben om C6^j^/^öj«s^w^x opnieuw
duyd. te befchuldigen , doordien defelve tegen Kerkcn-order, na dat hy Ker-

kelijk was afgefct^, fijn Biffchoplijke bediening weder had aangevaerd:

maar hy vreesde den Keyfer en de Hovelingen , die hy wel fag dat des

volks drift moeften involgen, daar deor te mishagen, en daarom befloo^

hy de faak van Heraclides
,
BiiTchop vanEphefen, voor te nemen. Tof

dien eynde dagvaarde hy deftelfs befchuldigers , en maakte een geding
Nieuwe tt:gen hem ; waar op de vrienden van Heraclides in-bragren , Dat het

tuSen'de ^egen alle Wetten van 't Land en van de Kerk ftreed ^ iemand , die niet te-

Biflchop- genwoordig was, en hcmfelven niet konde verdedigen , te willen vcr-

ïoik!"*""
oordccku en verdoemen. Theofhilus egter en de fijne feydcn te willen

voortgaan, daar fig cie andere dapper tegen ftelden, fo dat tuffchen de

Egyptifche Biflchoppen , die het met 'Theophiks hielden, en de Ge-

meyntevan Conftantinopelen , harde woorden reefen ,
endaaropflagen

volgden, waar door fommige gequetft, en andere dood geflagen wier-

De Bif-
^^^^ wanorder maakte fuiken fchrik by Severïamis , en van dat

fchoppen felve flag van Biflchoppen , dat fy de vlugt uyt de ftad namen , en
Tiugten. Jheophiks, bedugt wat uyt dat alles foude brouwen , en te gemoet fien-

de, dat'er fchielijk een Concilie, om alles nauw keuriger te onderfoeken,

ft:ond vergaderd te worden, by nagt re fcheep ging^ en naar huys voer.

Het was ook tijd: want het volk over fijn godloos en boosaardig be-

drijf ontrent Chryfojiomus verwoed, fogt hem alom (^), met een v^^"!"^

men, om hem inde zee te werpen. C^ry^/öw/zj onderwijlen ,
hield

fterkbyden Keyfer aanf/?;), dat'er, tot fuyvering van hem , ^^^^^^^^^'^

Ext. ubifupra p. 909. ^ ap. Grc^. AUx. in vit. Chrjf (ƒ) Ge». 1 3- 1'4^ (i^

/ad.ibid.p.7^- Qj) Epi(i.ad Irmocibid,
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doen van het onregtveerdig vonnis over hem geveld, een Concilie mogt
vergaderd worden en verfogt de Biffchoppen uyt Syrien, die nog daar
gebleven waren, dat hem de ingebragte klagten, en het verhandelde mde Synode mogten worden overgeleverd . ol dat hem ten minllcn de mis-daden, daar hy mede betigt was, opgegeeven, en lijne befchuldieers
aangeweefen mogten worden. Maar die ieyden, fig daar n,et mede te wil-
len moeyen De Keyfer dat hoorende, ontbood IheofhUus, dien hvTh«philur
belaftte weder te komen, met fijne BifTchoppen weder te ve^-aderen "^J" "P

alfott h'r" -7"l^"'^' ^"'TV^^ S^^" hen gedaan was:allo het hem met wel voor-quam , dat de eene party de and?re bv haarafwefen veroordeeld, en daar in alle wetten en orders te buyten ge "aanBad. Maar hy had daar geen trek toe, en daarom verontfchuldildehv
lig. om dat hy (fo was fijn voorgeven ) by fijn afwefen voor een od
roer vreesde. En het was fonder reden niet, alfo het volk hem even
te voren, eer des Keyfers brief quam, met duyfend fmaad-woorden enverw.jtmgen op het l.jf gevallen had. Dies onaangefien vergaderden te Mcct ,i.

£°W^?X? T'' 'L'
"^"'S Bifl-choppen, die de handelingen van ^ SA"

t^^dJ^^^I^^^'r/''^''''^'''' "^-'^g«^ deffclfsbednytver-ttffi

v»ht( A ^'"r^'^'^fifir"' ^""^^ herftelden.'' Ontrent die lelve tijdcCft».

raclea
Ouderling Serapon tot Biffchop van He-"""-

'

IV. Maar niet lang duurde defe Sonne-fchiin en .,..n
^eder na den regen. ^Chr.fojtomns was nietlaZCftld ofmi*"^^^^ ,

te toeftelCO. om een fi4/ beeltenis van EldZl'Zl'^^tngten. Het wrerd gemaakt op een porphyr-fteene zuyl en een vefhe
""'^^

ZYT l
""g^P'^'^^ft "'^t de kerke van de H.XL Jet

ke tken^H
' ^"=P- ^yde het felve, geitkin fuf

SeSel'

^

'^"^
' ^^^^ ongeiondentheden 5, liottelpiegtigheden in^ die nu te vrver en onbefchrr.r.mH»,. „„j

f^^ciijKc

gemerkt de Stadvoogd ten deeie een HevH.n ^f^f"
wierden,

cheër zijnde
,
het vofk fe'tot ge

"
h" dÏÏcrvrn e"n tl 'V'", ^u^""

ten-fporigheden had aangeftook^c -Lfhcfrt^rrX^'^^^^^^^^^
gemeene volk doorgaans tTamen liep tot hunne lolTe f? e en e, t fd quiftingen. waar door menigmaal de VergadennginharegodsdienSSèn

en hJ l flegentheden ,n tijne predikatiën daar dapper tegen uvtvoer f»"»"-

a\"n?aTrfdt"r'iTen De K ^t'l' "4 '^'^ ^
befl-r.ffin^ r

^^7^erin dat hoorende, was over fijneramngen vry gevoelig, en nam voor, hem daar over ter reden te

br, vvi
plaats van fagte en goede woorden te geven, ..e-bruykte fijn oude vrypoftigheyt en onfijd.|heyt, en beconbvceWntheyt, nis de Gefchiedenis van yohannesV ©.„^.^C 't\fen hemvan //W.. en Herod.as over-quam, ,n het ve^Cote llecrSi wie^^^^

Snihil v" '^'^'Tf^^''} ^^r'"'^
"P'-^"- aan^dfwairhe; "an'

den »u J77« twijfel flaat): iY../. ookH.rodhswederaa.hel^.e-
aen, nu danjt fy -jnedcrom, en fiekt het hoofd van den Dooper lohan-
nes ,n een/chotel te hebben. Jefabel gaat weder op en neder fen bedenktme je iNaboths wijngaard eygenen, en den Heyfim, Elias naar de wil-
dermsjagenfal Vervolgens beeldde hy een quade vrouw uyt, feggen.
^^,T>atgeen beeft in de wereld, felf geen leeuw of draak, by emboos
^Vt kan vergeleken worden 't welk hy uyt de daden van verfcheyden

„ ,,
[Gggg 3j boofe

tarnen (Jrat. vid. c^u^e hdet Pkot. eod. 1 74. col. 1 5 2 1

.
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boofe vrouwen 3 in de H. Schriftuur vermeld , beveiligde. Dogom fij-

ne Toehoorders daar door den moed niet te benemen, veranderde hy van

taal, haalden den aart ^ hoedanigheyt en daden der goede vrouwen op j en

Waar door roemde derlelvcr treffelijke voorbeelden. Sijne vyanden oordeelden hier

din wede?
^^^^ ^^^^ voordeel en vat tegen hem gevonden te hebben ,

deedden die

opwakke- predikatie het geheele Hof door klmken^ en, hoewel het laat ftegedeei-

fcn . te het eerile genoegfaam verbeterde , fpraken alom niet als van het eer-

fte , 't welk dan , gelijk het gemeenlijk gaat , erger als het was verbreyd

enhyinon- wierd. Eudox'ta voelde haarfelven daar door geraakt, en meende door

Sttyde'"
^^^^ prediken geweldig verongelijkt te zijn, fo dat fy haar misnoegen

Keyferin. alom tc kennen gaf. Hier van wiften Chryfoftomus vyanden figfeer wel

te bedienen j die(/) voor eerft daar verflag van deeden aan 7heophiluSy

dien fy verfogten om felfs over te komen , of hen ten minften te raden,

wat en hoe fy hier in doen fouden. Maar hy verder fiendc, wilde hem-

felven niet -wagen , dog fond drie andere Biffchoppen , Tatihis ,
Tot-

meen^ en eenderde, die nieuwelings Biflchop geworden was, over, die

hy laft gaf, en voorfag met feekere Synodale befluyten by ouds tegen

x^thanafms genomen, om volgens defelve nu insgelijks tegen Chryfofto-

mus te vonnilTen.

vcrfchcy- VI. Ontrent het eynde van het jaar CCCCIIIquamen^opaanfchrij-
den Bif- yens „ vcrfclieyden BiiTchoppen (^m) uyt Syrien , Cappadocien ^ Pontu5

komerte ^u Phrygien te Conftantinopelen te famen , onder wellre als hoofden uy t-

conftanti- munttcn Leont'ms, Biflchop van Ancyra, Ammonïus V3.n Laodicea
nopeien.

in Pifidien. Sy errinnerden fig, dat een verkeerden weg in-

geflagen had, als hy met Cbryfófiomus , felf eer de faak onderfogt was,

Hun boos niet de minfte gemeenfchap houden wilde , en daarom fchrooraden fy

^e'^chr*^
niet, fo dra fy in de ftad gekomen waren , hem te fprceken , en met hem

Somus.' Kerk-gemeenfchap te houden ^ tot dat fy konden verneemen , hoe def-

felfs faken te Hoof ftonden. Daar nu aarfelde Chryjbjiomus belang hand

over hand: want als de Kers-dag naderde, quam de Keyfer (daartoe

hy door Eudoxia, en andere ontrent hem zijnde, ligt bewogen wierd}

niet in de kerk , gelijk fijne gewoonte was , maar \\^\.QbryJofiomus "X^^'

feggen, Dat hy met hem geen deelgenootfchap foude konncn houden j

voor dat hy hemfelven van ^t geen tot fijnen lafte wasingebragt,hadge-

fuyverd. Die voorflag \ié\2Li^óiQCbry/bJtomus , en daagde opcntlijk wy^'

alle die hem hadden befchuldigd , om hunne klagten goed te maken

:

maar niemand was'er, die fig daar toe derfde bloost geven j en daarom

floegen Leontïus en Ammontus aan Acacius en Antiochus onder de hand

voor , dat het beft foude wefen de oude klagten te laten varen , en maar

alleenlijk in te brengen. Dat hy, dooreen Synode afgefet, op eyge"

goed-dunken,fonder behoorlijke order, fijn Biflchoplijken ftoel weder in-

genomen had .Dit gefchiedde, dog Chryfoftomus gafdaar op tot antwoord.
Dat hy by fijn wederkomft door de ftemmen van vijf-en-festig Biflchop-

pen herfteld was. Maar, feyde Leontius , die u in de Synode veroor-

deelden waren nog meerder in getale ; daar hy noodfikelijk moet ge-

agt worden gefien te hebben op alle ^ die in de uytfpraak van die Sy-

node genoegen genomen hadden, hoewel fy daar niet waren tegenwoor-

dig geweeft : want , gelijk wy te voren gemeld hebben, daar waren'er maar

fes-en-dertig, of^ volgens de rekening van '/-'to/z/j, vijf-en -veertig Bif-

fchoppen in die Synode geweeft. Hier op begonden fy na te fien deou-

de Kerkelijke befluyten , die van Theophilus waren overgefonden

,

en lafen eerft het vierde befluyt van het Concilie van Antiocbien ,
ge-

houden

(/) Vallad.ubifupra, {m) Socr.O^ Soz.om.loc.cit. Pallad.jf.76. (n) Pa/Ud.p.jS.crc



V-Afdehl DENH. CHRYSOSTOMUS. 607

e atgcltt (ly voegden er by , '™ ™ h«
" en uyt hemfelven, fonder laft van een Svnode mTffil f f 5
;
.keerende, of. gel.jk de woorden ^^n]:^^^;^^^^^t:S£r
d,enften onderneemende te bedienen, van alle hoop'cM I crfteUinl fal- verfteeken z,jn en geen plaats tot verdediging of verfcl oonini?^

- meten en dat d.e daar na nog met fuik een Uge ootfdS^^^^^"de Kerk fal geworpen worden. En daar na her rw,,ia u 'r^^'
Condlie, „Dat die in fuiken geval fijn"ucft ne^mH K

^^^^^

„daar hyfigopecngrooterSynIde, 'i^^l'Z::^^^^:^^^
.,is. behoorde te beroepen, en fijn faak aan defTelfs oordp^l 7 r ,

"Z T"'^ho„"''jk verkTairitr' tfelvï

S

„mogen verdedigen, of eenige hoop van herftellinc hebbpn \i/
ChryJoM.us antwoordde, ott d.ea^tykelcn v^nSten bedl^enkelijk ontworpen waren van mannen die ^/W/^^poogSoVer °^

"^^^

ertn', rrfcTeSr'^ Gdoof hipten^affSi
Rrootfte cedeelte Ïrrr^^^^

men moet bekennen
, dat wel het

ook in die Ver^.drWno. ^^^^a ,
^^'^ ^^J" aangenomen, maar dat'er

nen ^ektd^SS^o^Se^^ey^^^ T ^''^

doen eenige befluyten fodanig wierden J.f'
W ^7 '

>. """l
de, tot hun oogmerk ftrektef en hunne^hfni l'

' ^'^"^

fcheenen te konnen billnken. Het is ook fêt ^fha„a/F,s
fuiken antwoord niet ander, voorhad a^om Wn' ^''"^f^^^^^hebben; te meer, om dat de beilnttn T ^" '""^^^ doen
in het regifter van de Kerkel^ke Boel T Antiochienfche Synode
Wik eiter niet langS „ gefcSl^' O T ^T"^"^'"^''^'Chryfojlo^us niet. ak d.e, volgens order t™" befluyten ook

»

ken en weder aangenomen was f„ hI/^
t^regtgeftdd, vry gefpro- lyiem

dooreen vry grootl Synode! hem Ifrr^^'''"'''.^^'
^^^^^^ had/'^-

fteld te zijn.
J

'
"^'^ aie hem afgefet en gebannen had , her-

Jlfdr5nl^te\Z\v^:ïï^^^^^^ -f- -1 niet veeluw
Keyfer t,e„ Bm-?hoppen van""1;;;^; pTrtt'SrS't

¥

"

mLftenTorden^ag onfe ' S"? 'Vtw"^" ^^u^^'de Bifl-chop van Laod.cea^n Syrtn, i"Tcve^^^^^^^gen insgelijks naar het Hof, den Kevfer k!.]^
hemTr^WW.gin-pidius dap.

ten war^ diar genoegfame rédenen tolt^Jn'^" er 'f f
^^-^yï^»».

, gS^T
mogt worden. Hy is

, vervo/^Jeu fe te vo'ren niff? ",''1°°^'"
maar door een KeyVerlijken Aipteni mergeweM L^^"'''^^^ "'^^t''

ïJe"::d:?,tSr«ëé:;/fcr^^<^''^^

ii"'
" -Se fa'n

t P^vêrtren rpSdlSn^^ï^ i:rdte^;^a?^tven daar tegen op, niet anders als of fv door roepan en bulderen hnnn"&ak dagten goed te maken. Elp.d.as in tegendeelCendde ff aïs'e ee'veynig ftilte gemaakt was, naar den Keyfer, dien hy me bèdilrHh ?

mi^^moeatgtjeyt tergeit, maar een eynde van degeheelefaakmaket ^^"'^"^

waren

niet
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een aardi- Laat Antiochus, Acaciiis, en alle de andere Broederen die bcjlnyten ^

gen voor-
jy uoorgeveu van Re^tfinn'igen gemaakt te zijn ,

onderteekenen ,
en

gef maakt. Verklaren van bet felve Geloof te zijn als die dejelve gemaakt hebben ;

hier door fal aanjlonds het verjchil ten eynde z'^n. l^e Keyfer ,
dien

voorflag niet qiiaad vindende, lagte Antiochus aan, enfeydehem,

fulks leer beqiiaam en redelijk was. Waar op fy verdomden j
dog geen

andere raad wetende om van de faak af te komen , beloofden ten laat-

flen, hoewel, gelijk men merkte, tegen hun gemoed, die befluyren

te onderteekenen > maar gelijk fy dat niet meenden , fo hebben fy het ook

nooit gedaan.

Antiochus VIII. Dus waren, fedcrt Chryfojiomns weder-komft negen of tien

cïfofto
"ï^^^^c" verloopen (f) ondertufTchen naderde de jaarlijkfche Vaften-

musuytfcN tijd , waar van fig t^ntiochus dagt te bedienen, die tot dien eynde ftil-

letjens naar den Keyfer ging, hem voordragende ,
T>QxChryfofiomust'et'

nemaal overtuygd, fijn tijd van antwoorden had laten voor-by fchieten,

en uyt dien hoofde verfoekende, dat hy hem, alfo Paafchen haaft fou-

Orderdcs de aanfchieten, dog wilde uyt de ftad fetten. Arcadius, oordeelende
^eyfcrsaan

-^^ f^ken van die natuur op het woord van een Biflchop te mogen feker

niusl om" gaan, wierd ligtelijk bedrogen, en alle dat verfoeken en harrewarren

üjn Kerkte ^^j-s zijnde, fond aan Chryjöjiomu^ orditt om fijn Kerk te verlaten
j
dog

verlaten.
goede BifTchop gaf daar op vrymoedig tot antwoord j

„Ik heb defe

Dicdaarop „Kerk van God mijnen Saligmaker ontfangen, en my is de forg over

MtwoS 55^^ defer Gemeynte aanbevoolen. Ik kan uyt dien hoofde mijn

„pligt niet verwaarloofen. Maar indien gy dat beoogd, de uyterlijke

„magt is in uwe handen. Werp my met geweld hier uyt, op dat ik

„ ten minften in het niet waarneemen van mijn pligt my op uw gefag mo-

en nader. ge beroepen. Dit verfagte eenigfins de ftrengheyt, die anders ftond

kr'eeg o'ra
tegen hem te worden uytgevoerd. Egter wierden'er fommige van het

in fijnhuys Hof gefouden , die hem met goede woorden uyt de kerk lokten ^ en ge-
te blijven, boden in fijn huys te blijven. Hier door hoopten fy te konnen fien,

wat van alle de onderneemingen tegen hem te verwagten foude zijn >

want indien bevonden wierd ^ dat het volk fig daar tegen kantte , was

•'cr niet anders te doen, als hem uyt fijn huys weder naar de kerk

brengen i maar indien' dat van het volk met goede oogen wierd aangc-

daar on-^^ > fouden fy tot verdere ftrafheden konnen voortgaan. Chryfofi^'

trcntge. mus egter liet niet na de kerk en de Heylige Vergaderingen te be(oe-
<iroeg.

j^gj^ ^ ^og ging in al dien tijd anders niet veel buyten fijn huys. Dit

duurde tot de week voor Paafchen toe j wanneer op den eygenften dag>

als men de gedagtenis van C6r//?^ kruyciging vierde, hem op nieuw of-

der gefonden wierd , uyt de kerk tc gaan j waar op hy antwoordde
Acacius als hem raadfaamft dagt. De Keyfer, uyt eerbied voor de plegtighe-

SVcWer.
van dien Heyligen tijd, en vrêefende voor oploop indeftad"^ nam

' met K^cacim en Antiochus raad , wat hy in dat geval beft foude doen j

en verfogt hen met eenen roe te fien , dat fy hem^ot geen quade en on-

regtveerdige handelingen fouden aanraden : die hem daar op tot antwoord

gaven j ^ire , maak geen fwarigheyt , laat het affetten van Chryfofto-

mus tot onfen lajie flaan, 'wy zijn gereed , met gevaar van ons leven-,

4o.Bif- ^af; 'Verantwoorden. Dit wierd aanftonds rugtbaar^ waar op veerrig

fpreeken BifTchoppen, die met Chryfojiomns hun Vaften hielden, naar den Key-

voorChry- fgr dc Kcyferin ^ thans in der Martelaren gedenk-plaats ,
gingen ,de(el-

dog tTver-
ve met tranen fmeekende de Kerk te fparen, en van haren Biffchop niet

gccfs. te laten berooven , byfonder tc dier tijd , daar Paafchen voor de deur

wasj
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was, op dat de Catechumeni, die onderweefen en tothetontfangenvan

IJoop bereyd waren, van hun oogmerk niet mogtcn verfteken blij-
ven Maar hun verfoek wierd afgeflagen, 't^dk-Pauks, BifTchop
Tan Croatien, fodanig ontftelde, dat hy tot de Keyferin levde: Eudo-
"'"^ vrees God, beb medeleden met uwe eygene kmderen, en onthey-

P D i? u
»''^ l'^tflengen van bloed, waar oo

de Biffchoppen, met weenende oogen, en bedroefde herten , weder ver
trokken.

IX. Alles dus aan 't woelen geraakt zijnde, deedenarjyS/?,,»,».; Ou- d.g^
derlingen

, nevens eenige Biflchoppen die het met hem hielden ( de
Gerneyntc vergaderen in het Doop-huys, dat na C.»/?.»^„„ bena^md f^delii.wierd

,
daar fe de geheele nagt over bleven , en den tijd befteedden fom ««""'i'"

.

migemethetleefenvande H. Schriftuur, anderen de aankomdineen totde aanftaande plegtigheyt te bereyden. Dit fag Antiochus en fijnen aan-hang met een nijdig oog aan, die dan by hunne vrienden en voorftan-
ders aan het Hof verfogten, dat die Vergadering mogt geftoord en ver-
ftrooid worden^ Maar de ^agifter Officwrum , die het hoogfte gefag
thans aan het Hof had. wees dat van de hand, Want, fejde hyS I
bmvkr l H

^^'g^''^""? ,t,^l-"j'<' en daarom moet voorlïgtigheyt ge-S 1 T T ^f"^""
'"^^'^ "i" te vallen^ Syin te-

gendeel feyden, dat de kerken ledig ftonden, en dat de Keyfer, der-waards komende en niemand vindende, foude merken datdel vo kslnegentheyt tot Chryfoflomus hen daar van daan getrokken hid datdan hem foude konnen beweegen, hem (^«*/..&.%ndefirneql'liiktebejegenen gemerkt fy hem hadden wijs gemaakt , dafer niëmlnd was

^nStrfo^rf*"'"? Die groóte Amptman Ü::!
fe-bbent: '^'^J^^S^ t^S^Joï^TeJ^A^^'^

ertêSThrhr.^Ktï^^^^^^
ten plaats'te verfaten, en in deS te ko^^^^^

om hunafgefchoo-

fcheyd, dat'er niet a^n te doeS was eemeTkt d
«.enfchen was vergaderd, en eireWl^v^ngt^fr^^^^^^^ ^TLITJiomusp.né,n hier mede niet voldaan,VwSgen hemffiveno3;
te verfoeken, en het volk door fagte middelen tot het keeren nirde

fen volTrhfl^' ' l
' "^' ^ g«^«^den waren, in alle hoe-ken vol fchrik en over-hoop raakte. De Clergie wierd cevat, ceflaeen

!)TaTnkornd''l^'T"^"-'"^''^" ^'^'T' - fehandfli if;lhSd'.i-^e aankomende Leerlingen wierden verftrooid ,rr^„„.o r

t ^toï"' T -^'ontM^ren^^^^^^^^

ter felf in n' ' -^'f "^'t^^'" ^" het wa-

aLTu 1 r ^^°P:^^^ """'^'^ "^et het vergooten biced gcverwd. Van
daar braken fy naar het opper-eynde door, mishandelden felfs godloos.

F^A . t7 F ^°"d-^eekencn
, fo dat de geheyligde wijn felf over der

foldaten klcederen geplengd wierd. De vuyligheden , daar bedreeven

,

zijn met geen tongen uyt te fpreeken, waar door alom een oneemeene
wanorder gefien wierd, en het volk de geheele ftad op en neder liep
met anders doende, dan fugten, jammeren, weenen, en hun droevig

[HhhhJ
(P) Idem, ihid. 83. {q) Id.p. 84. Cbryf Epifad Inmc.p, 6%q,
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geval vertoonen. Alom wierd dooï* het eene bevel voor j het andere na

,

onder fware bedreyging afgekondigd, dat niemand onderftaan foude met

Chryfoflomus deelgenootfchap te houden. So dra het dag wierd, namen

de meefte inwoonders van de ftaddevlugt, en weeken naaf hét geboom-
te, en boHchagiien, naar de vlakke velden, of waar fy figeenigfinsdag-

fn hSvdd.
tc zijn, en hun feeft-dag te konnen vieren . De Keyfer j op

' dien dag juyft buyten de ftad fig wat willende verluftigen, fag van vérre

een veld, daar fig niet als wit opdeed. (Hier waren de Catechumeniy
die 's nagts te voren gedoopt, en nu [volgens de gewoonte van de oude

Kerk ] in het wit gekleed waren , ten getale ontrent van drie duyfend >

daar onder fig veele , met het wit Doop-kleed nog aangedaan , waar-

fchijnlijk uyt vreefe van hunnen Biflchop te verliefen , gemengd hadden.)

Dé Key fer, verbaafd door fuiken gefigt, vraagde aan fijne lijf-wagten.

Wat dat voor volk was? Die hem, om fijn toorn nog meer gaande te

maken , feyden , dat het een fluyp-vergadering van eenige Ketters was.

Waar op aanftonds een deel foldaten order kreegen , om die Vergadé-
ring te ftoorenj die defe laft fonder uytftel uytvoerden, en fomfiïig^

van de Clergie by de kop vatteden, dog de meefte maar omcingeldén. Ver-

fcheyden adclijke vrouwen wierden gegreepen , welker fomnlige van ha-

re fluyers ontbloot ^ en anderen de oor-ringen fo onbefuyft afgerukt wier-

den, dat een gedeelte van hare ooren in de loop bleef ^ anderen weder-
om, om op geen onbefchofre en geweldadige wijfe mishandeld te wor-
den, verwiflelden in allerhaaft van kleederen met die van hare dienft-

maagden, eh ontquamen het op die wijfe. Seer veele wierdeii gegree-

pen, en gevangen gefer, fo dat de k^erfes wierderi veranderd in kerken.

Men fong daar Lof-fangen, deelde het Heylige Avondmaal uyt , e.fv.
terwijl de kerken niet anders fig opdeeden als kerkers, daar men niets

hoorde en fae als flaan en geefTelerr , als vloeken en fweeren, om^derrteri-

fchen tot afltand en affweering vari hunnen BifTchop te dwingen.

mu7isop' ^^^nfoftomus , fiende dat' alles t'huys fo hoopeloos ftónd^ bèflóot

buyten- hulp van buy ten te fbeken , waar door hy, indien'er nietariders öpvol^-
middeien dc , dc Wereld ten' niinften de ware gefchapenheyt van de faak dagt tê
^ ^ • vertoonen. Hier toe had hy reeds voor eenigen tijd vaftgeftéld iemand

naar Rcmcn af te fenden, en daar door fijn ongeval aan den FausBP^'
centius

, en de Wefterfche BilTchoppen bekend te maken. Maar clc

boosheyt en 't bedrog waren al tijdelijk op de been, om door alle mi^i'

delen haar belang te beforgen, terwijl de waarheyt en onnofelheyt op dé
Theophiius goedheyt van haar faak geruft was. Theo^hilus (r) , wetende hoe veel

cnonnolfi
'^ï* ^em aangelegen was fijnen handel tegen Chryfoftomus op het befte

berigtaan dcwcreld cerft bekend te maken, had reeds fijnen Lefer met brieven naar

du"°''""
i^«^;en gefonden

,
en aldaar bekend gemaakt, dat hy Chryjoftomus had

afgefet. Dog Innocenthts vond fig, by het lefen van den brief, niet

weynig ontfteld, en begon te vreefen, dat Theo^hïlus daar niette wel
m gehandeld moeft hebben, alfo'cr niemand van fchreef als hy^ en
geen hy'er van Ichreef, hem blind liet, gemerkt hy nog dereden waar-

óm^ nog de wijfe hoe dat was toegegaan, eenigfins ophaalde. Onder-
wijlen quam ook Eufebhts, een Diaken te Conftantinopelen , thans tot

het waarncemcn van de voorvallen van die Kerk te Romen fig ophou-
dende, hem verfocken, om fijn geloof aan den brief v^xiTheophUus
maar voor een korten tijd te fchorfien, hem verfeekerende , dat hem
de geheele faak eerlang ontvouwd en voor oogen afgebeeld foude wor-
<leni gelijk dan ook na verloop van drie dagen aldaar vier Biflchoppen

van
(r) Fallad.c.z.f .^,
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van Conftantinopelen over-quamen ; te wecten, T>anfophim uyt Pifidien, Chryfoilo.

uyt bynen, Demetrms uyt het tweede Galatien , Etmiius uytT' ['"''

br3'^^'" ""'71 T" Diakenen, Vanlns CyrJus , meaerigT»vtr.

vSt R-^T
^"''^''^"5'''^" b"even

,
een van Chryfojhmvs , een van de

Tn d " u'^f'^^^rV Z ^"'^^ ^^^'S'"^ « ConftantinopelenIn den bnef van Chryfoftowus w.erd hem (.) een kort verflag gedaan vande geheele faak, en byfonder van de laatfte wreedheden inde week voorlaafchen gepleegd; en hy verfogt tot het weeren van fuiken fterken enboosaard.gen party fijn behulpfame hand teleenen, en ondertulTchen diegeheele hande ,ng, door een brief, onbillijk en kragteloos te verklarenOokverbond hy fig, (.ndien fijne partyen luft hadSen, om hunnetak
r il^f""^''^

affchriften van hunne handelingen hem wilden terHand Itellen,, en fijne befchuldigers te voorfchijn brengen) met hen vooreen onfijdigeen vrye regtbank te vcrfchijnen, en aldaar figfelven , van al
t geen tot fijnen lafte was ingebragt , te fuyveren. Van den felven in-houd

( mits namen en plaatfen veranderende) waren delFelfs brieven

Aqun^r''' P Chrowams, Biffchop vaa

de^ fchreeHf^ ' \ g^°"'^'S ^^^''^ begrijpen- Hoe Sg,„.

fo we tn k ^T«"CO van broederfchap en gemeenfchap.~ '

lo wel aan Theophtlus, als aan Chryfoftomus
, hoewel hv met penen f^n 7"-

nusnoegen over d.e Synodale uytfp^aik liet bl.jkenT n be t vgde ditover die faak een onfijdiger SYnode on well-^r "'-'^"yg?^^
^

Synode, die Chryfoftomus gedoemd en LfaefeTh.^
"^^«''"g^n de

ve geleefen hebbende fatr nn ? r ,
I^nocentius Mt\.

w.£t;^rr?m^^^^

alsgy daar over aan ons fihrijftYdafJ^^^^^^
nofii en belagchelyk hehindefd^en bmkerV^^^^^^
-veld worde, msjelven met regt -van detZeTrclJpZ^^^^^^

vonnu ge-

To:r'7;:"sZT'''"- '/'''^f,'^^^
fchmeT TlT ' ""^f' """"-fihrfm van Chriftus vergaderd, ver-

Zn heimcT r'-rf"' ^T-f/? '
^efelve -volgets de Wettenvan bet Njceens Conc,l,e{want de Kerk van Romen teen andere erkende

fieUertlT '

^"-^^'^^ ''"^"^"^
' ^"-y^"' f'S"'/praak

O) Ext.Tm.^.p.e^y.&'ap.PM.hc.cit. CO Pi«iJ.c.-}.p.ii.

[Hhhh2l Sesde
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Sesde Af deeling.

Van Cbryfojiomm bedrijf federt het tekenen van fijn bannifle-

ment^tot dat hy in ballingfchap weggevoerd wierd.

INHOUD.
Of Chryfoftomus leven wierd meer als eens toegeleq^d. T^e order 'van

Jijn bannïjfement word geteekend y die hy Jig gewillig onderwerp- i^y

neemd ajjcheyd van de Bijfchoppen^ en de T)iakoneJfen in het Doop-

huys. Soekt , buyten weeten van het volk , te vertrekken. Hoe hy

Jigjelven in die gelegentbeyt verfterkte. Een brand ontjlaat in de kerk

van Chryfoftomus. Hoe ver die daar, en in de naaligelegeneplaat-

fin ging. Chryfoftomus vrienden worden daar mede be/chuldigd.

V?r/cheydene worden daarom gevangen gefit, en qualijkgehandeld. Ar-

facius word Bijffchop gemaakt van Conftantinopelen. Chryfoftomus

aanhangers houden afgefinderde V?rgaderingen, en hebben den naam van

Johanniten. Bevel om met Kxiosixws ^ Theophikis, e.f.v. deelgenoot

-

fchap te houden. Strenge handelingen tegen de Johanniten. Olym-
piaSj een van Chryfoftomus iaconeffen , raakte in grootefwarig-
heyt : defi word kortelyk befihreven ; een vertoog van hare finder-
linge godfiligheyt en devotie. Porphyrius kant Jig merkelijk tegen

Chryfoftomus j een vertoog van de/SeIfs quadeninborfi ,
cnhoehyBif

fihop van Antiochien wierd. 'Z)^' Johanniten fenden meermaals naar

Romen om hulp. ''De Keyfer Honorius fchrijft bier over aan Arca-

dius^ als ook Innocentius aan Chryfoftomus, en aan de Clergie

Gemeynte van Conftantinopelen.

Aanüagen I- Y 7^ heten de faak van Qhryfoftomm te Conftantinopelen ineen

icfen tan \^/ dtocvigeu ftaat , fo dat fijne vrienden en navolgers ver-

chryfofto- ^ ^ fttooid , bcfpot , gcvangen en gedood wierden , cn hy f^'^

in fijne bediening belemmerd , in fijn huys vaftgehouden , en nergens veyhg
was, waar door hy dagelijks in gevaar was van fijn leven. Men ont-

dekte ontrent hem een manf^?}, die, figfelven alsonfinnigaanftelknde>

een pook in fijn hand had, waar op agterdogt viel dat hy ChryfiJiot»us

fogt te vermoorden. Het volk, vaftftellende dat hy daar toe gehuurd
was, bragt hem by den Schout van de ftadj dog Chryfiftomus dat ge-

waar wordende , fond aanftonds cenige Biflchoppenderwaards, op^»^^^'

ker aanhouden hy, fonder verder onderfoek, ontflagen wierd. P^fe

aanflag Chryfoftomus vyanden mislukt zijnde, wierd op een andere wij-

fehervat. Een dienaar van Elpidius
,
Ouderling, een van Chryfofto-

mus dood-vyanden , wierd fb) , om hem te vermoorden , gehuurd voor

vijftig ftukkcn goud. Defe^ dat hebbende aangenoomen
, voorfag fïg

van drie fweerden , en liep met aller haaft naar het Paleys van den^Bif-

fchop, daar hy van een bekende geftuyt en gevraagd wierd ^ Waar by

fo fchielijk naar toe wilde? waar op die booswigt niet, als met een doo-

delijke wonde hem toe te brengen^ antwoordde. Dit verwekte een groot

gefchreeuw, waar door van alle kanten tocgeloopen, en de moordenaar

vervolgd wierd, dien fy, na dat hy feven anderen, deeenevoor, de

andere na , fodanig gequetft had , dat vier op ftaande voet dood ble-

ven, en de drie andere ter nauwer nood weder geneefen wierden, eyn-

delijk vatteden,en naar het Hof bragten, daar fy om regt en geregtighey

t

tegen

l^a) Soz. lib. 8. f. 2 1 787. (b) Soaom. ibid. Pallad. c. lo.p. 1^7,
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tegen dien man , en die hem daar toe hadden aangefet , riepen. Maar
de Schout, hen voor die tijd beloovende, (ten eynde hy heneenig ge-
noegen geven mogt) den aangebragten volgens Regten te laten onder-
Toeken, liet hem, als die drift over was, vry en onbelemmerd los. Uyt Waartegen

defe ftaaltjens merkte het volk wel ^ in wat gevaar hunnen goeden en waer-
J[,"Jf

"
den Biflchop was , om welk voor te komen , fy by beurten waakten ^ en wLd'
lijn huys nagt en dag bewaarden. Dus ftonden de faken tot ontrent een
week na Pinxteren (c) , op welke tijd Acacins , Severimus , en derfei-
ver aanhang, fiende dat hunne aanflagen t'elkens mislukten, vaftftelden^
op Chryfojiomiis banniflement aan te dringen , en dus een eynde van de
faak te maken. Sy fielden hun verfoek met aangename en vleyende woor-
den voor. De Keyfer, Qwaren hunne woorden) is onmiddelijk aange-
fteld van den hemel; fijne Majefteyt is niemand onderworpen, maaral-
le andere ftaan onder hem hy kan fijn wil tot een Wet en regelmaat
van fijn doen maken; en daarom hoopten fy, dat hy niet toegevender
foude willen zijn als Priefters , nog Heyliger als Biffchoppen. Meer-
maals, feydenfy, hebben defelve u betuygd de fwangheyt van C/nyfo.

affetting op hunne fchouderen te\viUcn neemen, weshalven fy
hem alsnog ootmoedig baden, dat hy dog eenen man niet wilde fparen
tot verder! van hen allen. De Keyfer, ^t zy van al dat verfoeken moe- De Keyfer

de, t zy door hun feggen overrcdet, teekende de order van fijn ban- vlt'end
niliement, die hy Chryfoftomus door fijn Geheym-fchrijver Tütricius^^^^^'^U^)^
liet t'huys brengen. Dejelve luydde alsvolgd: Acacms, Antiochus
Severtanus Cyrtnus en die van hunnen aanhang zm, hebbenuwvefoorf'^''''
deelmg tot hun laft genomen: en daarom vertrek nyt de Kerk Co dra
gy op uwe faken JuLt order gefteld, en defelve Gode bevoolen hebben
Chryfoftomus die klare en duydelijke laft ontfangen hebbende, ftelde
yaft te gehoorfamen, en feyde tot de Biffchoppen , en alle die by hem

ir^'i^ . T'n^r^"" ^"yO :
Komt. laat ons gam bïd-

San hebbe^^^^^^^^
gebed fn de kerk Hoe fig

fen Hnv^.W F^f^ . ^^ande om uyt te gaan, wierd hem Aoox^»een Hoveling, fijn vriend, in der ftilte gewaarfchouwd , dat Luctus oTdrt^een fterk en trots man. voor de deur van Doop-huy7ge^^^^^
ftond

,
om fijn uytgaan af te wagten , hem , indien hy weygerig was of

iammelde, te vatten, en met geweld weg te voeren, waar door dan Ha-
telijk de geheele ftad in oproer foude konnen raken ; die hem dienvoU
gende liet raden

, in aller ftilte en veyligheyt te vertrekken, op dat het
volk, hem willende ontfetten, met de foldaten niet handgemeen mog-
ten worden. In gevolge van defen goeden en voorfigtigen raad, nam
hy iijn affcheyt van de Biflchoppen, en een iegelijk derfelven, fo veel
iiem fijne tranen en bewogen herte toelieten, gekuft hebbende, liet de
overige op het koor, hen leggende, dat hy fig vooreen korten tijd
moeft affonderen. Van daar keerde hy fig naar de Doop-plaats . daar

^y Ulymptas en de andere DiakonefTen (t'famen geroepen zijnde^ al-
dus aanfprak

: „Komt hier mijne dogters, en luyfterd naar 't geeniku
» lal leggen. Mijne faken hebben , fo ik merk , hier een eynd. Ik heb
„mijn loop voleyndigd, en gy fult mogelijk mijn aangefigt nooit meer
„fien. Het geen ik u tegenwoordig met allen ernft verfoek, is, dat nie-

„ mand van u haar gewoone forg en yver voor de Kerk verlate. Indien
„iemand tegen fijn wil in mijn plaats gcfteld, of door een algemeene
,,toeftemming verkoren word," fondcr fig door eerfugt tot defen ftoel in
j>te dringen, onderwerpt u aan hem , als aan my felf , want de Kerke

[Hhhh3] ka/,

f
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„kan niet fonder Biffchop zijnj fo fult gy genade vinden by God. Ge-
„ denkt niijner in uwe gebceden. Op welke woorden (y , met droef-
heytoverltelpt

, haarfelven voor fijne voeten neder-wierpen , dog hy liet

haar door een fijner Ouderlingen gebieden te vertrekken, op da?deGe-
mcynte niet eenigfins mogt ontruft worden. Dat gedaan zimde, keer-
de hy fig naar de Ooft-fijde van de kerk. OndertufTchen had hy, om
ae Uemeynte, die hy wel wift dat hem niet foude laten vertrekken,
te misleyden, bevel gegeeven fijn Paerd, daar hy gemeenlijk op reed,
te brengen voor de Wefter-deur van de kerk, op dat hy by fijn uyt-
gaan aldaar mogt verwagt worden

j dog hy ging onverwagt uyt door
een andere deur, fijn gemoed boven alle vreefe van gevaar verheven heb-
bende, en figfelven, naar fijn eygen verhaal , verfterkende met defe en

welicTi
gedagten (^) : „Wil de Keyferin my bannen, laat fe my

dagtcn hy" „ ^^""f > ^^^de IS des Heeren, midsgadcrs hare volheyt. Wil fe,
u^tdckerk dat ik aan ftukken gehakt word, laat fe my midden doorfagen; fo
ê'"g- heeft men den Propheet Je/aias voor my gedaan. Wil fe my in de zee

^
werpen, ik weet, dat fulks Jonas is te beurt gevallen j ofineenbran-

-w"?r"
de drie Jongelingen tot mijne makkers hebben.

Wil fe my werpen voor de wilde heeften, ik gedenke dat voor
de Leeuwen geworpen is. Geeft fy laft my te fteenigen, laat het fo

^

gefchieden, ik heb den eerften Martelaar <5V^/W/ aan mijne fijde.
Staat fe naar mijn hoofd, laat fe het wegnemen, Johames deTDooPer

" nfl^K ''''l^''
^^g^^^^ "^^J« g^^d

^
^^^^ vry hakn

,

naakt ben ik uyt mijns moeders buyk gekomen , en naakt fal ik daar
heenen weder-keeren. Dit nu viel voor ontrent den 20. Juny CCCCI V.

-yntc' ,
Gemeynte onderwijlen wierd in het wagten naar hem onge-

word oa. duldig, fo dat fe hem de geheele kerk door, in hoop van hem te be-

Sd". ^^'J' "^^j"^^^ ^y^"^^" handen te redden , be-
- gonden te foeken, \ welk de partyen, met de kerk aan alle kanten te

fluyten poogden voor te komen (O- Die'er buyten waren , liepenals

fl u "^"^'V "^^^ de zee-kant, om diedenBif-
icnop naaden weggevoerd te vervolgen, en anderen, onfeeker van den
uytilag, namen, om fig een veylige plaats te foeken, de vlugt buyten
de ftad De anderen, in de kerk beflooten, verlangden niet minder,om er buyten te z.jn, en drongen fodanig naar de deur, dat het onmo-
gelijk was defelve te openen , tot dat fe eyndelijk , een weymV msmit

?4t f">»^k' hebbende, met groot geweld defelve opbraken. Terw' Imen
brand,

daar mede doende was, raakten de kerk fchielijk in brandm, dieon-
der den predik-ftoel eerft gefien wierd, en denfelven in een oóc^enblik

vfn^H .^^V""'"'? °"V''°°f '«'^^•"g naar alle defijden
van dat deftig gebouw uytfpreyde, dat fe het, uytgenomen de kleer-fgerf-)kamer, daar de Avondmaals-fchotel. en het Heylige gcreedfch p was
opgellooten, teenemaa rn de affche raakte. Maar daar Iluytte de brand

d„ 4t- ^'"^'^^ l"St. en fette fig m hetRegt-huys, degewoone vergaL-plaars
fpreyddc. Van de Regters een koftelijk en konftelijk gebouw, geleegen aan de

zuyd-fijdevandekerk, dogal vry wat daar van daan, ?n, 'tgeenehet
allerwonderhjkfte was, de brand raakte de huyfen niet die n.iaft by de
kerk ftonden, maar wel die verder af, en het gemelde Keyferlijk Pa-
leys

, het Regt-huys , naaft waren. De vlammen van de een en andere
lijde quamen boven m de lugt te famen, even als een boog over een

brug,

'"'i'fi'rf'
^'"''''""'f^id.Sccr.lib.S.c.iZ.f.-iiy. (f)Uem.at
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brug^ daar het volk veylig konde onder heen gaan; ja het vJ'as merke-
lijk, dat by die vreeslijke brand geen menfch neg beeft omquam. Met
dat gebouw verbrandden tc gelijk verfcheyden treffelijke en uyrgelefene
oude ftukken (^g) , byfonder de beelteniflen der negen Alufen , wel eer
op Helicon opgeregt, en van Conftantyn herwaards gebragt. Niets
bleef'er over als de beelteniflen van Jupiter en Minerva , die op hou-
ten voet-ftukken (^pedejiallen^ voor een Kapél van den Raad itaande,
ongefchonden bleven, fo datdefelve, niet-tegenftaande het gefmolten
Ipotj en een meenigte fteenen da^r opgevallen., en neder-geftort was,
naderhand by het opruymen van de grond, buyten aller menfchen ver-
wagting, volkomen en ongequetft gevonden wierden. Mijnen Schrij- ^atdaar
ver maakt, volgens fijne beginf<?len (want hy was een Heyden) daar een van geoor-

wonder van , en fegd , dat alle verre-fiende Mannen daar een welftanden
^^f^^

voorfpoed der ftad, die defe goden onder hunne forg en befcherming voort-
'

aan fouden aanneemen , wigchelden en. voorfpelden. De brand begon
des avonds, en duurde den geheelen nagt^ en een gedeelte van den vol-
genden dag , hoewel de kerk meeft binnen den tijd van drie uuren ver-
nield wierd. Over defen droevigen brand vielen verfcheyden gedagten.
Chryfoftomus vyanden maakten geen fwarigheyt. defTclfs vrienden daar
mede te befchuldigen , als een uytwerking van hunne onverfadelijkc
wraakfugt. Defe in tegendeel betuygden daar , fo veel hen mogelijk
was, tegen, cn weeten fulks aan de anderen, dic^ fo fe feyden, voor-
genomen hadden hen, te gelijk met de kerk te verbranden Anderen
wederom oordeelden, gemerkt de oorfprongk onbekend , endeuytftrek-
king deflelfs ongemeen en wonderlijk was, dat defelve was ontfteeken
van den hemel, om de gruwelijke fonden van die tijden, en wel byfon-
der het onregtvaerdig bannen van fuiken nuttigen en treffelijken Herder,
die van fijn Gemeynte fo ongemeen geliefd was, teftraffen. Maar waar DeChriftcuyt defelve ontftond of met, immers groote moeijelijkheden en wan-or- nenrenbyl
ders volgden daar op: want men greep een meenigte van menfchen . die^^vModan gevangen gefet

, en feer qualijk gehandeld wfcrden. En om dat de Su7iti:
regtc oorfprongk niet^we fcheen te kon nen worden uytgevonden, wierd
door ^rcadtus aan Studtus Stads-provooft (/.) . laft gegeeven , om te ^g^-
beforgen dat alle buyten-Biflchoppen en Kerkelijke perfoonen ontdekt , '^^^'i

gefcheept, en elk naar fijn land gefonden wierden , en dat, wanneer de-
felve, na bekend-making van defe order, nog in de ftad bleven, de huy-
fen , daar fy m fchuylden, of hunne fluyp-vergaderingen met eenige fte-
dehngen hielden , fonder verfchooning voor het gemeen fouden worden
aangeflagen. Sekeren Optatus , die in het volgende jaar dat felve ampt
bekleedde, nam voor, alfo hy een Heyden, en uyt dien hoofde bly was
fig van defe gelegentheyt te konnen bedienen, die faak fchcrper aan te
fetten, en onder dien fchijn fijn gal tegen de Chriftenen uyt te braken j
en gelijk doorgaans de fwakfte meeft te lijden hebben , overviel Chry^
foflomns aanhang met alle bedenkelijke hardigheyt en wreedheyr.

111. De ftoel van Conftantinopelen dus open geraakt, wierd beraad- Arfacius

flaagd wie'er, om Chryfoftomus alle hoop van herftelling af te fnijden , !^^-

ten eerften beft diende ingedrongen te worden. Dit deed men, eer nog chryfoio-
een week na Chryfoftomus vertrek verloopen was. Die hen meeft fchccn """^ piaau

te dienen^ wierd uytgepikt, en defe Arfacius (ï) , broeder van A^^--

darïus , Chryfoftomus Voorfaat , die fy , uyt dien hoofde , de Ge-
meynte niet hoopten onaangenaam te fullen zijn. Hy was van fijn

broe-

ig) Zofm. Uh.
5 .p. 80 1 . {h) Cod.Tljeod. lib. 1 6, tit. 1 1 . leg, 3 7. (i) Socr. ihid c 19. p-
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Diebc- broeder voorgeflagen tot Biflchop van Tarfen, dog had dat Bisdom ge-

^lucven weygcrd aan re neemen, ^t zy ter oorfaak van fijn kleyn gevoelen van
^'^^

' hemlelven en vcragting van de wereld , 't zy om dat hy naar een beter plaats

hoopte. En wanneer Neófarius hem over fijn eygenfinnig weygerenern-

ftig berifpte, beveiligde hy fijn weygering met een eed, dat hy nooit

j

fo lang hy leefde, een Biflchops-ampt foude aanneemen; maar als hem
dit van Conftantmopelen voor-quam vond hy goed fijn belofte en eed

niet te houden. Hy was reeds een vry oud man , ( zijnde tagtig

jaren } die van inborft niet woelagtig of driftig was j maar vry naar^

rufte helde j en daarom , door loofe en quaad-ftookende ligt te verfet-

ten , dus tot het uytvoeren hunner fchadelijke aanflagen, en tot de

wreedfte en fchandelijkfte daden gebruykt wierd. Een droevig gefig^

was dit voor de vrienden en volgers van Chryjoftomm ^ die niet verdou-

wen konden, dat niet fo feer een mede-genoot ^ als wel een indringer hun

meefters plaats vervulde, en daarom fcheydden fy fig van hem afj ver-

wierpen alle gemeenfchap met hem , en hielden hunne godsdienltige Ver-

gaderingen in d'een of d'ander hoek van de ftad, fo dat fe, omhunge-
oorfprong duurig aaukleeven aan hunnen Biflchop Johannes, den naam van Jo-
der johan-

fjanniten kreegen. Het fpeet den ouden Arfac'tus niet weynig, dat hy

dus verfmaad, en van fuiken merkelijken gedeelte lljner Gemeynte met

Arfacius den rug aangefien wierd. Hier over beklaagde hy fig by den Keyfer,

^"T rke
^^"^^"^^ orders tegen ftelde. Hy had reeds in het begin van

ordeK te
^ ^'^^ j^^'i!" de Gtooten , en Amptenaren aan het Hof (>é) , geboden fig

gendcfei/e. van die buyten-regelige en oproerige Vergaderingen , ( die hy den naam
van Conveiitïculen gaf) te onthouden , met bedreyging , indien fy anders

deeden, hunne Ampten, cn te gelijk alle hunne goederen te verbeu-

ren. Dit vond wel ingang by de Hovelingen, maar belette, die in

de ftad Johanniten genoemd wierden ^ hunne Vergaderingen niet: wes-

halven de Keyfer (/) een nieuwe Wet maakte j Dat alle meefters hunne
dienft-boden van die Vergaderingen fouden hebben af te houden > dat

de meefters, hier in nalatig bevonden, behalvende boete der dienftbo-

den, tekens drie ponden gouds fouden moeten betaleni «^ndatfy, wey-
gerende voor hunne dienftboden te betalen, voor elk perfoon in de bot-

te van vijftig ponden gouds fouden geflagen worden. Defe Wet W^^s

gedag-tekend op den elfden Sepember. Maar op dat het deomlegge^^'
de plaatfen niet beter fouden hebben als de ftadj fond ook de Key^^"^

order aan Eutychianus , den Hoofd-ftadhouder («^} , ( met laft om de-

felve aan de Landvoogden der Provinciën over te lenden} om alle die

ongeoorloofde t'famen-komften te fmooren: Jlle die met ThQo^\M\\^^:>

Arfacius en Porphyrius (die nieuwelings Biflthop van Antiochen ge-

worden was) geen deelgenootfchap houden, fitüen van hun Bisdom -wor-

den afgefet, en verklaard worden al hun geld, land en goed verbeurd
te hebben. Waar op binnen korten (doordien dat alleen op de Bif-

fchoppen fig) een nader Plakaat, dat alle man raakte, volgde: So ie-

mand een Bijfchop of een van de Clergie verbergd, ofmaar iemand die

met Chryfoftomus deelgenootjchap houd, infijn huysneemd, dej^elfshuys

dcïïkw^'
verbeurd zijn, en te koop gefield worden. Alles wierd nauw, vaer-

den u^tgc-^'^ en fcherp uytgevoerd> want den Burger-hopman barftte^ meteen ben-

voerd. de foldaten verfterkt j in hunne Vergaderingen ^ overviel, met ftokken

en ftecnen gewapend , alle die hy daar vond i daar van fommige gefla-

gen, en andere gevangen genomen wierden, \ welk de overigen fodani-

gen fchnk aanjoeg, dat fy qualijk derfden uyt hunne huyfen gaan^ oi

in

{k) Cod.Theod.ibid.leg.^.
(J) IbidJeg. ^. {m) IdJeg.6.CrPalUd.(.yp''^^'



VI.Afdeel. DENH. CHRYSOSTOMUS. 617m de ftad blijven, maar als gewillige ballingen elders hunne veyligheyt
gingen loekenj ja, om hun ramp te vermeerderen, oeffcnde de Stad- staaitjens

nowdtr Optatus
,
onder voorwendfel van die aan de laatfte brandftieting ^^V^""

mogten fchuldig zijn, op te foeken, alle foorren van ftrenghevt en wreed- ^us

*

heyt tegen hen. Onder die fchijn wierd de Lefcr^/^/r./^^^^^
teregtgefteld, en hem een fchuld-bekentenis afgeparil

; wanï hy wierdmet knodfen wreedehjk geflagen, en met riemen deerlijk qej^eefTeld het
vleefch wierd hem met vreeslijke yfers uyt de lendenen, en felf van fii
ne wangen afgehaald, en op verfcheyden plaatfen van fijn ligchaammeï
brandende toortfen gefengd; dog dus mishandeld in de gevanakenis ge-worpen, leefde hy met lang^ Beter wierd niet gehandeld me" Ttarius enTigrius;
Defe was van af-komft een Barbaar, en een Slaaf, maar om fijn frouw
en yver voor fijn meefter vry gefteld, en, by verloop van tijd, een vanöe Ouderlingen te Conftantinopelen geworden. Een goed en nederig
man, die ongemeen beleefd en milddadig was aan de armen en vreemde
hngen. Defen namen die onbarmhertige booswigten, ontkleedden hem

"

geeffelden hem deerlijk, bonden hem aan handen en voeten, wierpenhem op de pijn-bank, en rekten hem fodanig, dat alle fiine leden buv-
ten haar gewrigte raakten. ^ ^

tuygen waren daar van iV/r^rm^ Tentadia, Sahim tn'Procnla dieT""^^"»uyt dien hoofde veel moeften uytftaan • maar anZJl ^^^^^Ti-^n Mond"
feekere Olympias, daar van wy ] gemerkt fv rwZ ''''' "^^^rkelijkd aan olym.;

vrugtigen omgang fo lief was ,^ dafhl r.^^^^^^^
aan haar niet min dan feven Ln br evL' fchr.^l ""a'

^^^^^"g^-hap

,

ar^fe^^Ten ^^^^^^^^ —
tl^e^^StloW en getrouwd geweeft aan^ een ge-

de, ftierf of liever nm/,,!^ki j
twee jaren getrouwd zijn- word.

had, konde niet miffen «een tw^^^^^^^
de KeyferrW«>. dag TaarTan fim M^"i°^'

• ^^^^

te trouwen
, weshalven dien EdeLTl,^^'?

bloed-vnend Elpidiusu^t

lijk verfogt, dog r.^Zi t^^^^

ha aangenaam e„ gemakkeltjk jok van een vryenftaat ^le^d
'

fnf r^^^ j • r j ,
"bewind daar over aan te neemen

,

te God ™^ l l ^vastcbererc-emoed, dank!

Gv r ' 'i« den Keyfer weeten als volgd:

"alJik a"^'c'
«""'ken onwaerdigen

.^ UI^ A-
i'.^"g^"pmen als een Biflchop, doordien gydiefwa-„re lalt, die op mijne fchouderen lag, my afgenoomen hebt. Egter„loua gy my nog een grooter en edeler dienft doen , indien het u be„tiaagde mijne middelen aan de Armen, ^en ten behoeve van de Kerk
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„uyt te deelen: want ik ben de roem van fo gegoed te zijn al lang moe-
ide ^ en niet fonder vreefe geweeft ^ dat ik my , met de dingen hier be-

eneden moeijende, de befte en duurfaamfte rijkdommen der fiel foude
„verwaarloofen. Theodojms was over die dapperheyt enedelmoedigheyt
niet weynig verwonderd , en gaf, fo dra hy van fijn optogt tegen Ma-
xtmus weder gekeerd was, laft^ hare goederen weder aan haar over re

geven. Dat gedaan zijnde, verfogt fe, om in bet toekomende fuiken
verfoek af te fnijden , van Nediarms, te dier tijd BifTchop , voor Dia-
koneffe van de Kerk te Conftantinopelen te worden aangenomen , waar
m fy dan vervolgens niet alleen haren tijd, fo dat fe feldenby dag ofnagt
uyt de kerk week, maar ook haar goed godvrugtig befteedde^ want fy
gaf onbekrompen van haar geld en goed, fo meenigmaal als fig degele-
gentheyt aanbood. Sy deed handreyking aan de Armen, beforgde dc
vreemdehngen^ pafte op, en diende den BifTchop, ei* alle die van dc
Heyhge Order waren > fo dat Theophilus felf haar , gelijk hy fe nader-
hand om het onderhouden der Egyptifche Monniken haatte en vervolg-
de, te voren ongemeen prees > ja op fekeren tijd, door haar fchoonheyt
vervoerd, magtig liefkoofde : meteen woord, fy kreeg door haar wijs-
heyt en deugdfaam gedrag fuiken agting, dat Ne£iarius felden eenige
Kerkelijke faken afdeed, voor dat hy haar oordeel gehoord , en met haar
raad gepleegd had. Chryfofiomus egter bewees fy daar na byfondere eer,
want fy diende hem meeft altijd in eygener perlbon, Iiad opfigt op al-
les dat fijn huysgefin raakte, felf op fijne kleederen, en tafel, teneyn-
de lijn pijs, naar de fwakheyt van fijn maag vereyfchte, weJmogt wor-
den toebereyd. Sy dus alom voor fulkea yverigen dienares van den Bif-
Ichop, (en die als by-na altijd in de kerk was) bekend, wierd betigt

^befchui ^^itu^""?^^^^
brandftigting fchuldig te zi:>i, ^t welk de Stadsvoogd

igdwicri^^^*^^^^^"^^-» haar vraagde, AVaarom fy fiilks gedaan had ? Waaropfy
hem antwoordde j Sulke dhrnn te doen komt met wijn mmier uan d(m
en leven met over-een- neen, ik heb felfs het groote goed , dat my God
gegeeven had , aan de Kerk hefteed. Ik weet leer wel, fiyde de ander

y

"ocdir i^^f^nig uw manier van leven geweeftis. Indiengy dat ^^-eet , feydefy,
antwoord- ""^^^ ^^^^^ bejchutdig my

, en laat een ander mijn Regter zijn DeAmp-
*n. tenaar haar, nog de overige gevangenen, die misdaad niet konnefide

bewijfen, begon een andere taal te voeren , haar vertoonende wat dwaas-
heyt het was met hunnen Bifllrhop geen deelgenootfchap te willen hou-
den, t welk fo gemakkelijk te doen was, en hen foude vrvftellen van
alle de rampen, die hen anderfins ftonden te treffen ^ waar na, 2^s{oï^^'
mige begonden te luyfteren, gaf 'er Olympias tot antwoord op- „Het
„IS met redelijk, dat ik, die opentlijk gefmaad en i-elafterd, cn in het
,,gengt van geen der dingen, daar mede men my^befchuldied heeft

^

„overtuygd ben, egter foude gcnootfaakt worden my te verdedigen on-

''ÏZ nn?^
my niet Zijn te laft gelegd. Geef my derhalven vry-

„heyt. om my voor het Geregt door Voorfpraken van de eerfte betig-
„ ting te fuyveren. Aangaande den dwang , om my tegen alle Wetten
„en Regten deelgenootlchap te doen houden met dien, die mijn Bif-
„Ichop "»et IS, ik fal nooit toeftemmen te doen 'tgccn een godvrugtig
„en goed Chnften met geen goed gemoed doen kan. De Stadsvoogd
aan haar met fiende te winnen , liet haar voor die tijd gaan , met laft

om hare Voorfpraken voor den dag te halen
; maar ontbood haar niet lang

aaar na te rug, en dreygde haar met de boete van een croote fomme
gelds, in hoop haar daar door beft te beweegen

•, dog te edelmoedig was
Ulympas, als dat fe daar door foude verfet worden, weslialven haar be-

fchuldiging
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fchuldiging gemaakt, en het vonnis van verbanning over haar geveld verbanning
vvierd, 't welk fy fig gewillig onderwierp

, uyt Conftantinopelen ver-
trok, en tot Cyzicum, een ftad aan den Hellefpont gelegen, haar ver-
blijf nam. Hier van daan egtcr wierd fe naderhand gebannen naar Ni-
comedien in Bithynien, van waar fy Chryfojiomm met geld, en 'tgeen
hem m fijn ballingfchap verder nodig was, beforgde. Hier nog lange «dood;
jaren geleefd hebbende, gaf fy, na fo veel geleeden, en haar leven wel
hefteed te hebben , hare godvrugtige fiele Gode over.

y. Ontrent defe tijd, indien niet vroeger, kreegen Chryfoftomusw^- Fiavianus
anden nog een fterken drijver aan hun fnoer. Door de dood van Fla-
vianus raakte de ftoel van Antiochien open in het jaar CCCCIV De
algemeene roep was, om in defielfs plaats tot Nafaat te mogen hebben Conftan
eenen Qonliant'ms (0) , Ouderling van die Kerk^ die eerft Schrijver woi^d

Voor-lefer, en vervolgens Diaken geweeft wasj een man van een veer- nS**
^°

'

dig en fneedig verftand
, dog voorfigtig en niet fchielijki en byfonder

bekend van een feer nauw-gefet en ftreng leven, en van een goed-aardi-
gen

,
vriendelijken

, en vreedfamen inborft. Maar ter felver tijd was in Waartegea
die Kerk nog een Ouderling, Torphyrius genaamd f/'), die een ceruv- % 'kanteen

men tijd fig met het kleed van fchijnheyligheyt beholpen had, maar 1?;^?nu lijn kans fiende , hetfelve verwierp. Hy was een Man geweeft van
een leer ilordie leven, fo overgegeeven aan de vleeslijke welluften, dat
iiy lelt wmfodomie verdagt was. Sijn meefte omeane was mer crnnrlip
laars fpeelders, lakkeyen, en di^^rgil.jken v„yl n!g fan men'lrwa "rover fijn naam meer dan eens m de ftads-boeken, als een befchuldirfe
geteekend ftond. Hy poogde fig doorgaans door alle loofe en fnlode

ken t hv^word 5? T^r
^agiftrtats-perfoonen bevriend te ma-Ken; ja hy x^rd gefegd, fijn oogmerk bereykt hebbende, het filver-

JllnS''
.h^y^^'yk g^f-nolten

, en aln de Mag-ftrLrom by

fclirovetSenrenTÈ^^^^^^^ '/^b--

hv oD middelen vlnV^
^^"chops.ltoel ledig geworden was, begon

Vfl r
Biffchoppen die iets vermoeten ; ilwaar hv ™

tot voortfetting van fijn oogmerk
, een vonnis tegen C^^^i». uytwerk:

vlZ^' ^f'T'^l
^'^'^ "^""^ O^fi^' feer eenfame JlaatsinwcZW ondertuffchen daar van verwittigd, nam

tieS door fnnf °P ^^^'""^ ^ypren. Vervolgend

k de K
toedoen Cra.en©i<,/W«x. Öuderlingen, enal-

Ie de Kerk-bedienden
, die hy wift trouw voor Conftantms te zijn, ge-S fiT*"'"^- y^

^'j"*^?' bediende hy fig van de Olym- en figop
pilche fpeelen die alle vier jaren weder-keerden

: want sewaet hebben

fe fien''
b°"? "^"t'"^ t ^^''"'^ die lerug^e fpeekn 3"^^'?

te lien, buyten naar Daphne geloopen was, ging hv met Jcacius Se '^'^

eTS 'l
^""'"'^'"{^^ hy .bedektelifklerSsJbrag^had

fiin V^!
ophield) en een.ge weynige van de C/.r;?;. die hy

aan fijn fijde had overgehaald , naar de kerk, die fe ten eerften toefloo-
ten Hier wicrd hy van gemelde mannen verkoren en tot Biflihop ge-
wyd, dog met fuiken haaft en wan-order, dat men het eynde van het
gebed met derfde afwagten. Dit dus verre gedaan zijnde, namen Se.
vertanus en de overige (na dat fy wel beloond waren) door onbekende
en onbewandelde wegen de vlugt. Het volk van het aanfchouwen der
ipeelen te rug keercnde , en verftaande Wafer gefchied was , ftond ver-

[liii 2
] ftgijW i'-iW.c, 15.^.144. (p) 141. i4;.©-f.
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Hóe hy het fteld CH vcrbaafd , maar liep, fo dra de naafte morgen gekomen was, te

voikXaf
^^nic"' viel aan op het huys van -porphyrms , om hem metfiphuys

tegen in' t'famen te verbranden
^ dog hy was, fulks wel te gemcet fiende ,

reeds

toom hield, geweeken naar Valentïnus , den Bevel-hebber over het Leger, dat ge-

reed ftond om tegen de Ifauren op te trekken, dien hy door lljne gif-

ten en gaven bewoog tot veyligheyt van fijn perlbon, nog voor een tijd

daar te bhjven. Met een lijt-wagt van llilke gewapende mannen trad hy

in de kerk , alwaar alles wat den foldaten voor-quam vernield , en het-

kriiys met voeten getrapt wierd. Niet lang daar na fond hy naar het

Hof, daar hy fo veel uytwerkte, dat een norSj boosaardig en fuffend

oud Man , Hopman van de nagt-wagt wierd ; waar door hy niet an-

ders beoogde, dan onder de fchaduw van deflelfs gefig lljne boosaardi-

ge voornemens uyt te voeren. Dus wierd het volk door vreefe gedwon-

gen in de kerk te komen j
dog die anders konden, qiiamen heymelijk,

om hun gemeen gebed te doen , hier of daar te famen. Torphyr'tus

ondertufTchen plaagde alle die Chryfojiomus begunftigdcn , en floeg toe

met K^ntiochus en de fijne ^ die met alle bedenkelijke wreedheyt dejo-

hanniten, byfonder te Conftantinopelen , daar fy den meeften tegenftand

vonden, vervolgden.

Chryfofto- VI. Door defc harde handelingen, vonden fig de Johanniten te Con-
mus vricn- ftantinopelen gedrongen hunne fchuyl-plaatsen hulp in het Weftentefoe-

ieü naar''
fchteven derhalvcu naar Romen een brief, die van ontrent

Romen, vijf-cu-twintig BilTchoppen ondertekend was {q) , waar in fy van al het

voorgevallene volkomen berigt gaven , en deeden denfelven overbrengen

verfchey- door Theotecfius , een der Ouderlingen van Conftantinopelen. De

*me"n tT ^^^^^^f*^^"*^ Biffcho^ Imwcentius wift hen voor die tijd niet veel te hel-

iliencynde pen ( alfo fommigc aanfienlijke Mannen, die het met de andere parfy
feifsder. hicldcu , een ftok in 't wiel fmeeten): egter deed hy wat hy konde?

^^'^ ^' want hy gaf Theoteams brieven van gemeenfchap mede aan Chryfofio-

mus felf, en aan alle de overige BilTchoppen , die de Kerkgemeenfchap
met hem onderhielden. Maar niet lang na hem quam ook te Romcfl
feekeren Taternus , die fig ook voor Ouderling van Conftantinopelen
uytgaf, een mismaakt en leelijk man, uyt wiens oogen men welkonde
fien , dat hy een vuyl menfch was, en met een quade boodfchapqu^i"»
en feekcriijk fijn komfte ftrekte, om Chryjofiomus re bekladden en te

fchenden. Tot dien eynde had hy by hem brieven van Acacitis , Tau-
lus,Antïochtts,Severianus en verfc'heyden anderen^in alle welke hy
het brandftigten in de kerk van Conftantinopelen rond uyt betigt wierd.

Maar geen van die was by Innocentius welkom j fo dat hy defelve niet eens

verweerdigde te beantwoorden. Weynige dagen daar na quam Cyrïa-
ais, BifTchop van Sinnada, die ter oorfaak van de Plakaten

, tegen de
begunftigers van Chryfoftomus ^ uyt Conftantinopelen geweeken was > en

ilraks na hem EuLyfius
, BifTchop van Apamea in Bythynien, die brie-

ven mede bragt, geteekend van vijftien BifTchoppen , en onder anderen
van Anyfitis, den bedaagden Bift'chop van Theflalonica, behelfende al

het geene te voren , en nu laatft te Conftantinopelen voorgevallen was.

Binnen een maand daar na quam insgelijks over Tallardms, Viï^d^o^

van Hellenopolis, die om de woede en drift, volgens de Plakaten, te-

gen Chryfoffotmts vrienden
, fijn plaats verlaten had , en nog nader berigt

gaf van alles , ja felf een affchrift van het laatft uytgegeeven Plakaat

vertoonde. Na hem quam nog over Germanus , een Ouderling van

Chryfoftomus , en QaJJianus deffelfs Diaken , mede brengende een brief

uyt

(^) Pallad. 3. 24.
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uyt den naam van de geheele Clergie van Chryfoflomus , waar in de ge-
pleegde wreedheyr, en deboosaardigheyt van de party, die, thans bo-
ven fweevende,defelve uytgevoerd had, naaktelijk ontdekt wierd • by-
ionder vertoonden dele (om te doen fien dat Chryfoftomus t onregt van
liet filver-werk en andere ko(lelijkheden der kerk geftoolen en verkost
te hebben, befchuldigd was) de lijft en nuam-rol van alle goudeneenm
vere vaten, en andere koftelijkheden van de kerk, by hen in bewaring"
die fy aan Studiits de Stadsvoogd , Eutychïamis den eerften Stadhoiu
der. Johmmes den Heer Schat bewaarder, en Ettjiathius den Ontfan"
ger

, in tegenwoordigheyt van de Klerken en verder Bedienden , die het
raakte, hadden overgegeeven. Na hem quam T>emetrttt6

, BifTchoo
van Pifynus

, die reeds de Oofterfche Landfchappen had door-kruyft
om alom te boodfchappen , (waar toe hy Innocentms brieven meteenen
vertoond had) dat men te Romen met C^yö/?^^?// Kerkelijke gemeen-
fchap hteld. Defe bragt brieven mede van de Biflchoppen uyt Carien
waar m defelve hun Kerk-gemeenfchap met Chryfiftomtts betuygden , en
van het Ouderlingfchap te Antiochien, verklarende met de Kerk vanKomen in de faak eensgefind te zijn , en fmertelijk klac^ende over den
indrang en verdere geweldenaryen van 'Torphynm. De laatile die tc
di€r tijd met diergelijken boodfchap te Romen quam, w^s'Domkianm,

enV^nl^'
en te gehjk Rentmeefter van de Kerk te Conftantmopelen

,

en Vallagas Ouderling van Nifibis, een ftadin Mefopotamien oohaknde den droevigen ftaat van de Kloofters in dat Geweft? en verdol'iiende de aanteekeningen van \ geen Optatus opentlijk gedaan had t^gen de eerwaerdige vrouwen, Diakoneffen van die Kerk! die hy oftode Kerk-gemeenfchap met i^rfacius gedwongen of in de hnL Jon
twee honderd ponden gouds, L behleveTIIg^^^^^^^^^

geTiSdmgXS^^^^^ boodfchappers, alle quade en droevi- innocen:

rms aan fijn broeder ^rcad,us(r)^ „die hem de geheele fJaruvt de'd-
„ grond ophaalde,en aanwees, eerft uyt de ergernis van het opregte^van tï^^n
„der Keylerinnen beeld gefprooren te zijn^ hem voor oojren ftelde dc^'l^'^r

''fin'aK^^ t\ ^^^^^"^^^ ^^^^
„iin aan konde gedenken, dat hy hem verfogt, en te gelijk wilde raden„die ongeregeldheden te verbeteren, en door ee^ fuy verl. hirVdllt;?^^^^^^^^
.misnoegen over geen fo qualijk gedaan was, weg te neemen^dat hy„hier in niet langer foude konnen ftü ftaan, fonder de wereld met reden„te doen ergwanen dat hy fig als party droeg , of ten minden fodani-

'Iver henT/'"
goed keurde, dog dat dit een faak was , waar

"van B-ffchn'^^^^^^
eygentli,k niet raakte maar die in een Concilie

'\ven r^H^T^^
onderfogt en afgedaan te worden

, dardepar-„uyen reeds hunne Gefanten naar Romen, en de Wefterfche Biffchop-
„ pen tot dien cynde hadden gefonden , en fig derfelver oordeel wilden
„ onderwerpen

i en dat, voor fuiken Kerkdijken uytfpraik gedaan was,
„men lo onvoorfigtig niet had moeten te werk gaan , byfonder niet
„tot het bannen van iemand, of het verbeurt-ilellen van iemands goe-
„deren, te meer, daar de Mannen^ tot beflegting van dit verfchil ver-
„logt

, Chryfoftomus den vreede der Kerke hebben aangeboden
, weshal-

,.ven hy belloot, dat geen van beyde partyen Kerk-gemeenfchap behoord

^r) 2:.vf. Eptjl, ap. Baron.ad ann. 404. ex Cod. ratic. Comil. Tom. i i.p. i ^ 1 1.
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innoccn- 55ontfegd te worden j voor dateer over gevonnifd foude zijn. hmoceU'

J^j'^s
fchrijft fjiis fchreef felf ook twee brieven ^ eenen aan Chryfojiomus , en eentwee-

Cfaryidio- ^cn aan de Ckrgie en Gemeynte te Conftantinopelen. Die aan Cbryfó-

mus. flomus luydde als volgd (ƒ) :

Aan onfen waerden Broeder Johannes fendiNNocENTius groetenis.

XJLOewel een onfchuldige een gewenfchten uytjlag te verwagten heeft *

^ en God om fijne genade en barmhertigheyt bidden moet , hebben is)y

egter geoordeeld ons te betamen u defen brief, door Cyriacus den T>iA'

ken , toe te fenden , en daar door tot lydfaamheyt te vermanen , of dat

der vyanden boosheyt niet meer op u vermoge om u te drukken , als een

goed geweeten , om uw hoop aan te feiten en te beveiligen . Gy , dte de

Herder en felfs Leeraar van fo grooten pligt zyt , behoefd niet te ke-

ren , dat de allerbefie ten allen tijden meeji beproefdworden , offy de kragf

van htm lïjdfaamheyt fullen vajt hóuden
, of wel onder de rampen en on-

gemakken, die hen drukken, befwijken. Een goedgeweeten isfeekerljjk

de fierkfte flut voor ons gemoed, onder alle de elendigheden en onderdruk-

kingen , die ons fonregt worden aangedaan. Wanneer wy die door een

onverwtnnelijke lydfaamheyt niet te boven komen , geven wy billijke rs^

den , om ons van een quadefaak verdagt te houden. Hy behoord alles

te konnen verdragen, die in de eerfleplaats op God kan vertrouwen, en
in de tweede plaats fig te vreede ftellen in het voldoen van fijn gemoed.
Een vroom Man kan tot lydfaamheyt aangemaand en daar in geoefend
worden , maar hy moet , fal hy de Jwarigheden te boven komen , door de

H. Schriftuur als met bolwerken, om hemfelven te verdedigen en te vey-

ligen
, gewapend worden : want de lejfen uyt defelve , die wy den volks

verklaren , vloeüen over van daar toe dienende voorbeelden , enfieU^n
ons voor oogen by-na alle de Heyligen dieper ooit geweeft zijn , alsfo vee-

Ie onderwerpen van meenigerley fwarigheden , en als beproefden in de

fi:hole der verfoeking , eer fy de kroon en belooning van hunne lifdfaam-
heyt deelagtig wierden. Laat derhalven, waarde Broeder , de confiden-

tie van uwe onfchuld, diejiooit devertroofiingen, natuurlijk uyt de deugd
vloejjende , mifii , uw gemoed vertroofien en opregten : want fio lang onfe

groote Heer en Meefier fijn oog op ons heeft , fal een fityver en onbevlekt
gewijde ons in de haven van ruft en vreede doen landen.

aisookdef- In fijn brief aan de Clergie en Gemeynte van Conftantinopelen (^)
fchrijfc

glecnGe- » ^"^^^ drocvig vertoog van hun lijden, in hunne brieven door C?^^'

roeynte. ,,manus en Caffianus overgebragt, te hebben geleefeui dat een weynig
„ lijdfaamheyt het eenigfte en befte hulpmiddel was > dat God eerlang eei^

„eynde van die fwarigheden foude maken ^ dat ondertuOchen het uyt-

„ ftaan van defelve foude nuttig en voordeelig zijn ; dat hy methunlij-
„den hertehjk medelijden had ^ en hen gepafte vertrooftingen foude heb-

^,ben te gemoet gevoerd, maar dat fy in hunnen brief fulks genoegfaam

„ hadden voorgekomen j dat in de handelingen tegen Chryfioftomus fig

„opdeed ccn verbreeking van alle Wetten en Regten, een fchending

„van alle geregtigheyten billijkheyt, fodanigeene, als in de dagen hun-

„ ner Voor-vaderen nooit gepleegd was > dat in plaats om van veele KerK-

„befluyten te praten, die van de Niccenfche Synode alleen moeften
zijn

„onderhouden geweeft, alfo de regtfinnige Kerk fchuldig is die te er-

„ kennen en na te komen , en dat alle andere daar niet mede over-een

„ ftem-

{:) Ext. ap. Sozj)m. lib. %.c,zC,f>. 7c)
j^.

(t) Hxt, loc, cit.
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"ftemmende, of van Ketters beflooten en gemaakt, van alle regtfinni-
"ge Biflchoppen behoorden verworpen te worden, gemerkt het door-
'» gaans der Ketteren toeleg is, dat groote Concilie van Niceen te on-
"dermijnen, dat hy voor lang, om alle die quaden voor te komen,
"nodig geoordeeld had het beroepen van een Synode, als zijnde dat het
'>eenige middel, om alle die ftormen en onweêren te ftiUen, een iivt-
"flag, die onder Gods zegen feekerlijkfoiidc te verwagten zijn 5 dat nu
"maar tc bedenken was hoe een algemeen Concilie beft foude vergaderd
» worden, om^er fuiken gelukkigen uytflag door te bekomen

; datfyon-
«dertuffchen nog een tijd lang fouden uytharden, en fig binnen debol-
" werken van lijdfaamheyt verfterken, in hoop, dat alles door dehulpe
" van God weder herfteld, en te regt gebragt foude worden. Wat hulp
nu Innocentius defe ongelukkige en benauwde vervolgens bewefen heeft
lal op zijn behoorlijke plaats getoond worden 3 ondertuflchen kécren wv
weder naar Chryfiftomus,

^

Sevende Afdeeling.

• vertrek naar de plaats var
t de dood van Arfacius tc

INHOUD.

Van Qhryfoftomus vertrek naar de plaats van fijn ballingfchap
tot de dood van Arjachis toe.

aldaar. Chrv^omus'^Xl " o«befihoftheyt -van Pharetrius

en idelmoeLe vriendeluhe» n,^A ^ ''''
^"l''a^^j j„„ j I '"7"«"3'«00f van [ekere groote -vrouw Seleucia • nefioord door de éoosheyt van Pharetrius. 4. gevaar e„ moMhfyt

lZ{Zr^'\^^^T.^''''Sentheyt hem olderwegengeS Hy
%TJ.5T ^"i'ir'-I^^r v^el onthaald, en vanallesbeforj

vanZi '""7^'^^1''- 1^^'^(^^"^^U'ordenbefihreve»: 'tiZaar

bZilli T:t Tf'.%-,
Chryfoftomus vrieide» komen hIL Cr

ctiHendol^
^^A^icy^-^/W. Synfirg tot voort-flanthg vanhet

hLtr A ï^hoenicen onder ^/Cothen. S,;n laatfte Ver-handeling, Quod nemo xditus nifi a ;„r„ c - / • f
"iwlk^ - •/ / j ' 3 Ie iplo. Siine brieven aan die.^elke om fijnent wüleeden. Hy word weder dk. Hy kefde date-hjks m vrees voor overval van de Ifauren. ^ ^

I. f-^^^^onomus, uyt de groote kerk te Conftantinopelen geweeken, CyH.u.a1^ en ligfeiven aan de Keyferlijke Bedienden overaeaeeven heb- dce'Jcre
bende

,
wierd aanftonds (a) , nevens Cyriacus en Èuhiïus ce- '^^"f'S la??

'^'^y".--^"y|' verioerd naar feekere plaaTst-Bkh^y.men, daar ly een tijd lang bewaard wierden , tot dat men over den brand
nader onderfoek konde doen. Bmnen korten daar na wierden CyriacusZten Eulyjms

,
met de overige Clergie , te regt gefteld , onderfoet

, gefuv-verd en vry-gefproken
, maar Uryfifiomus mogt die gunft niet verwet-
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Dat Chry-ven, hocwel hy'er ernftig om bad: „Hoewel, jeyde hy , gy niy inan-

Sec*k!)n
55^^^^ faken de vryheyt Icif niet geven wilt^ om my te verantwoorden,

verwerven. ,j laat ik egtet gehüord worden in l-iken die de Kerk raken, of ik, ge-

„lijk gy voor-geeft^ die brand geftigt heb, of niet. Dit hem gewey-
Werwaards

gg^^ lijnde, wietd hy belaft fig tot de reyfe gereed te maken. De plaats,

voerd vverwaards hy eerft gebannen wierd, was Sebaftea ^ maar alfo die

plaats voor hem te goed fcheen , quam^er order om hem te brengen naar

Cucufus Ciicufus, een ftad m kleyn-Armenien , dog gelegen op de grenfen van

fber/roevi- ^il^^ic" i waarom fe ) fomtijds onder de fteden van Cilicien geteld

ge plaats, word. Een ftad daar de lugt fcherp, en de grond onvriigtbaar was , daar

honger en ongemakken de dagelijkfche lekkernyen waren , en , i gecii

het ergfte van allen was , voor den overval der onbarmhertige roovers,

Waarom die dat Geweft onophoudelijk plaagden , bloot lag. Het foude ook wel

fch^nHjic konnen zijn , dat fijne vyanden defe ftad met opfet tot fijnballingfchap

dcrwiards uytkoofcn, om dat(^) 'Pmilus, een fijner Voorfaten, ten tijde van den
gebannen

j(_gyfg^ Cofiftantius , 'Vaft cven fo 7i\s Chryfoflomm gehandeld , en insge-

lijks derwaards gebannen, ^ootThilippus , den Stadhouder dier plaats,

een gefwoorene Slaaf van de Ariaanfche faétie, geworgd en alfo aan kant

geraakt was. Dit dagten fy konde hem niet goeds voorfpellen , en fo

de guure lugt fijn fwak en bouwvallig ligchaam niet onder de voet wierpj

en de onbarmhertigheyt der dieven en roovers hem niet aan kant hielp j

ten minften foude de droevige gedagte van fuiken ongelukkigen plaats

Beieefdheyt fijn hert breeken , en hem te vroeger doen fterven. Het vervoeren van

Lsydsman, was aanbevoolen feckeren 7heodorus{e) ^ die hem ongemeen vrien-

delijk en beleefd handelde, niet alleen boven fijne verwagting^ maarfelf

boven het geen hy konde begeeren: want hy droeg forg, dat hy tot fijn

gerief en gemak alles had wat hy konde wenfchen , fo dat de beforging
enanderen, van fijn perfoon het eenige fcheen , daar hy fig mede bemoeyde. Enfe-

fijnc^^fiekte
kcr daar was reden, om hem, fo veel mogelijk was, te helpen en be-

en moeije- leefdheyt te bewijfen , want behalvcn(/} fijn gewoone fiekte en fwak-

pas quam!^ ^^y^ vau de maag, wierd hy door de ongemakken van een verdrietige

en moeijelijke reys van verfcheyden andere qualen , byfonder van geduu-

rige koortfen, overvallen, die hem een geheele maand by-bleven, en

t^elkens fterker wierden door het geftadig reyfen ^ de hitte vandendag^

, het miflen van fijn nagt-ruft, en nodig gemak en behoeften, die hem
op defe reyfe niet vergund wierd, en in die Geweften fchaars waren,
waar door hy fig oordeelde in een droeviger toeftand te zijn, als de Sla-

ven , die tot het arbeyden in de berg-werken veroordeeld zijn.

verhaaivan II. Tc Nicca ( van waar hy op den derden July aan Olympias{^g\>
fijn reys.

vierden , den dag van fijn vertrek ^imConftantius [h j
fchreef)

Te Nicea was hy vry wat beter als te voren , doordien de lugt met fijn gematigt-
was hy heyt wel fcheen over-ecn te komen. Maar eerlang ftortte hy weder in,

en wierd felfs fieker als te voren. So bleef hy , met de koorts geduurig

°ïffiX'r ^^PJ^^^ ^^-^^ hebben, tot dat hy te Cefareën in Cappadocien aanquani.
gen le er.

j^-^^. j^^^ buyten den drang en geraas van het volk te zijn, fijn

sijn verblijf
verblijf in een afgeleegen gedeelte van de ftad, en begon, gemerkt alles

en gemak hem hier beter voor-quam, hand over hand te beteren: wanthy behoef-

K^f^' g<^^" bcfchimmcld brood meer te eeten, nog ftinkend water te drin-

ken, het ftond hem vry fijn bed-ruft te neeraen, en fig fomtijds van een

bad te bedienen, cn byfonder had hy tot fijn dienft de ervarenfte en

ver-

ib) Chrjf.Epi(}.izi.p.S6i.O-' i2i.p.9'i^. (c) Eptfi. iiyp Syi. (d) ^td. Jthan.

^poLpro.fug.p.^^7. (O Bpift.ii')-p-^')').0^ Eptfi.io.p.76cf. Cf) Epi(}.lzo.p.

Sdo.CT- ,3.^.771. Bpift.io.p.76^, Qj) Eptp.zii.p.^T,i.
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vermaardfte Genees-heeren (i) , die fodanig op hem paften, en fuiken En vricoJr.
edelmoedigen medelijden met hem hadden, datfelf een van hen fieaan- ^'T"bood hem op het ovenge van lijn reys te vergefelfchappen. Alle men- Zf^ï
r^Z t^,"" S'^^^^'-g '"«^dedoos^en aan,
fo dat hy dag op dag befogt w.erd, n.et alleen doorgemeen ilag van
menfchen, maar felfs van Overheden, en die van den hoo^ften randen
ftaat waren, die hem hunne dienften aanbooden , en alle blijken v^n
eer en agt.ng beweefen. Maar alle defe beleefdheden Itrekten eynde? «regeno-
lijk daar toe, dat hy te meer benyd en belaagd wierd van fommLnnem, ten voorbeeld van anderen, de meefte beleefdhevt te betoo'nen Ichuldig waren. Tharetrim was te dier tijd Biffchop van die olaar

/

een man die vreesagtig en onvaft, en altijd gereed was f om, ten evnde anderen weder met hem mogten toehouden, lig by de fterkfte en
boven-fwevende party te voegen. Dus maakte hy, ten tijde als daar gro„,c
l>bttus

,
en lijn Synode

, doende was Cbryfoftomus af te fetten f/") aan «"^^eti-t!
die Synode, nog gedagvaard nog om lïjn oordeel gevergd ,dooreen brief bekend, dat hy 't geen fy deedden goed-keurde. M^n
Sme kt^cS/ ^''"r Wt?^»»^ vry beleefd ontfangenfou"

meTjasK °P Srcnkn van Cappadocien geko!

fiers, onder fijn Kerk-ee:U:H°"v:Z"'.'°ulr^'^- ^yde hy deKloo-

MaarcW-kend^edenmaTtr:^

r;fifverb4uraï: wL'^^^::^^"'".-^ f^"
oLhaaljuTfK

len, of hemdeminfte aetinp- en ^C k ontha- m^arflcg,

hy bedenken konde tïwfr^^m hem van°^ '"^'T' »"esv-at

gedagte, d^t ör.^^lTbV h« Hrf^ « t^^^^^^^
^e

ty tegen hem had, en dat alle Hi. I j?
en een fterke par-

beterllonden te varen" f daa b^ auam /"u"'^ n'^?
betoonden, niet

in fijne tegenwoordiSw beweelf die hem als

aanfchouwen) déedSon2X11'"'^ ' T g°-de oogen niet konde

trekken, bedagt zijn Seffi fc/^r^ "ytdeftadtedoenver-

reeds order eegeeven nm fiin
Y'^yfifi"""", • redeli k herfteld , w«romreeas oraer gegeeven

,
om fijn reyfe voort te fetten ; doe daar deed fi<J

c'-'y'»»"-
een onverwagt beletfel op: want daar amm riidinn- ^ ' gmusfog».
die Landftrelk met een woof T ^ ' ^""^ '^^ m,.,t«kke„.

vlek in den branTgefe^^eTalleZtfr'd ^'r'"'"^
'°

den. Dit baarde leen WeTeZt f^^c ''^''^'^'I"^'"^"' verwoefthad-

deed elk een vreein ^1^^^ 1? ? ^" gejammer in Cefareën, en q-denj.

we^ilv^n ^T» V ^ ^^^i ™« eenen foude belegerd worden • f"5'?'";
weshalven de Krijgs-overfl:e met alle de R<.n^.., a^u A- i -t 1 I'
te famen trekken? de roovers te g moet uök en de (^ a '^^^T^?
liet, dat felfs de oudfte mannen van de ftad dé muur.n b 1.

'"''ü'"

waren moeften. Dit ftremde voor die u/chrvü^lJ n. •

van 'Pharptr-;„r „„„ k.„„,™ '
""^ i-U" ^opy<yrow»j vertrek, en wierd Ph're""'vau jrametrms een bequame tijd geoordee d, om fiin "al nvr te M°"»ikea

ken, tot welken eynde hy de Monniken aan fi^n fiÜ 1^
tot werk-tiivafn A..^ r.:J

^"'""Ken aan lijn lijde overhaalde, en gioote b.l-

fteldThv du,^l ' ? "yt te voeren, gebruykte. Dit '"^ishcyt
Iteiae tiy dus te werk

: In het midden van die alaemeene vprw^mnc f"
onruft van de ftad, quam een hoop Monniken?^™

g rnT^Z^^^^^^
ftond, voor de deur van C%>A'««^, dreygende hefhuys të.verbmn

liet. De fwakheyt van fijn ligchaam , en^'t onvermijdelijkft gevaar van
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i3e Ifaiiren behoorde, foude men denken ten minften bewogen te heb-
ben alle die maar het minfte gevoelen hadden van de behoeften der men-
fchelijke natuur 3 maar verwoedheyt en drift is doof voor alle aanmanin-

Daargeen gen van reden en Religie. Niets konde hen eenoegen ^even, als lijn

^^t^tlïcn "^^'"'f
>

^f,
w^""eer de Overigheyt quam, om tuffchen beyden te

vermogt. IprecKen ^ ichroomden fy met defelvete bedreygen ^ Dat fe hen met Hok-
ken fouden weg-jagen, en te gemoet te voeren, dat het hun eerftereysvan
lo gedaan te hebben niet wefen foude. De Overigheyt was over die be-
jegenmg verfct, en bad Chryjoftomus , dat hy fig liever in de armen wil-
de werpen van de Ifauren^ als hen voor de barmhertigheyt van defc
wreede ea wilde heeften bloot te ftellen. De Stadsvoogd dit verftaan-
de, fchooc fonder uytftel, om Qhryfoflomus te redden, derwaards^ maar
hy kreeg met lijn gefag of verfoek niet meer gehoor als de mindere Re-
genten van de ftad, fo dat hy, niet weetende wat in dit geval te doen,
Tharetrius verfoeken liet, de Monniken op te ontbieden ^ tnChryfop-
mus, ter oorfaak van fijne onpaffelijkheyt , en het voor oogen fwevende
oorlogs-gevaar, eenigc dagen uytftel te vergunnen: maar ook daar kreeg
hy geen gehoor j want hoewel d^oproer voor die tijd ftilde , quamen eg-
ter de Monniken des volgenden daags met meerder drift en woede wc
der. Selfs de Ouderlingen, en de overige van de Clergie, derfden (hoe-
wel fe genegen waren hem te helpen^ en by fijn eerftcaankomftbetuygd
hadden, met hem deelgenootfchap te willen houden, en met fijne partyeii
met te doen te hebben) nu niet tevoorfchijn komen, maar verbergden,
wanneer Chryfojiomus hen verfogt te fpreeken, als befchaamden , hunne
nootden.

Hy vertrekt UI. Als'er dan geen uytftel te verkrijgen was, begaf hy fig, niet-te-
van^Cefa- genftaande het gevaar fig blijkelijk opdeed, eii het^llefinsonveylig wa5,

en hy felf nog overblijffelen van de koorts had , ontrent den middag öp
vrouw s'e-

draag-fetcl
, en vertrok fo uyt die ftad. OndertufTchcn wa$

leucia.'
al 'het volk op dc bccn , jammerde en klaagde hem agter na , fcheldendc

bergd^ hem en vloekendc hem , die dit alles dus bcfteld had. De eenc riep : Wi^
hofftcde, gy ^^^"^ 1" kaken brengen van het verderf? en een ander gaf tot ant-

woord
: Ga dog heenen, en ons verlatende, val, bid ik u, in handen

van de Ifauren, want waar gy ook moogt komen, gy fult, wanneer gy
maar uyt onfe handen geraakt zijt, konnen te gemoet fien , dat gy fulc
veyhg zijn. Onder alle was ook Seleucia, een godvru^tige enadelijke
vrouw, huysvrouw vani?//^«//j, en een groot lief-hebfter van arTAy?-?-
miis-, defe, merkende dat hem het reyfen niet dienftig, en niet fonder
gevaar was, verfogt hem, voor een tijd fig te willen ophouden en adem
Icheppen in feeker Land-huys^ vijf mijlen van de ftad, en fond metee-
nen eemgc harer dienft-boden nevens hem derwaards. Tharetrms dat
gehoord hebbende, liet haar daar tegen waarfchouwen , en fcherpdrey-
geui dog fy floeg dat edelmoedig in den wind, en gaf haar Rentmee-
Iter laft, alles wat'er vereyfcht wierd tebeforgen, en, m erevalle dc
Monniken derwaards komen

, eneenigemoeytemaken mogtent denaaft-
gelegene dorpelingen op te ontbieden , en de Monniken met geweld weg
te jagen. Niet lang daar na verfogt fy hem , om voor de ondernemin-
gen van den Biflchop en de Monniken vcyliger te zijn, te wijken in

een naaftgelegcn Kafteel van haar, dat tegen overval gefterkt was : maar

dog doet
^oeg ^^i^ af , en koos te blijven daar hy was , tot dat Seleucia de drey-

hem na ce- gingen cn onophoudclijke verfoeken van TharetriustaoQèe, hoewel te-

dóorVei
^ank , genoodfaakt wierd haren gaft te verlaten en op te geven

,

loofentrck t Welk ly hem egter niet bekend maakte ^ maar door een loofe trek uyt-

voerde.
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voerde: Sy liet ter midder-nagt alarm maken, dat de Ifauren op die vandaar
plaats aanquamen; waar op Euethius

, fijn Ouderlmg, naar fijn kamer
liep, en hem fchielijk wakker makende, met verbaaftheyt feyde , Hy
moeft aanftonds opftaan en vertrekken, alfo de Barbaren in aantogt wa-
ren. De goede Man was, gelijk wy ons verbeelden konnen, t'eynde
raad: weder naar de ftad te keeren , durfde hy niet; en voort te «^aan
fcheen niet anders als de dood in den mond te loepen : het laatrte^koos
hy egter, als het minfte van twee quaden. Dus begaf hy figin het mid-
den van een feer donkeren, droevigen en onftuymigen nagt op weg,fon-
der veel leyds-luyden of wagt by hem te hebben , gemerkt by-naeen ie-
gelijk op het eerfte alarm-gefchrey de vlugt genomen had. Hy beval Hy had oa-
dat men

, t mogt helpen fo veel het konde , fakkelen ontfteeken foude 8"""='="'

oni den weg te verligten', maar Euethius oordeelde , dat het beter wasJ"f„Tffl„
defelve uyt te blulTen: Wunt, /eyde hy , dat foudehetgereedftemiddel'=y=-
zijn

, om van de Barbaren ontdekt en overvallen te worden. Dus reys- s -
, dden fy in een donkere nagt, over een fteenigcn en oneffen weg, totdat vigen'on-

Cbry/oftomus Muyl-efel ftruykelende, hem met de ros-baar ter aarden fwierp, en geen ander dood als die fcheen te fullen fterven; dog van.rek;"'
huethms opgebeurd en geholpen, taftte hy naar den weg, en kroop het
overige van den nagt meer voort, als hy ging. So dra de dag aanbrak,

r^!.Ac\
beterpoftuur, en vervolgden hunnereys; enhy

loude feekerlijk onder den laft van fo veele gevaren en fwarigheden be-fweeken hebben fo hy fig fijner onfchuld, Sn de goedheyt van fijn faakmet ware bewuft geweeft, en verquikc door de beleefde oLhahng d'een^ndc-hy alom genoot: want doorgaans quamen hem allerley ftands-perfonen "^"n^^^^fo oude als jonge, fo mannen als vrouwen
, tegemoet^), m^t deher^f^s^-

vïdï o'"T '"''"r
'^^"^2^"^'=' - bekl^nd^to ong

:""''^'"•

Tauro r IV r{
P de grenfen van Cappadocien, en by gevolg in

hef uyt^af,/el, als dat Johannes (Chryfoftomus)i,.. mel%,lf/rZ
gemoed, maar gaf egter aan hetfelve vry wat verligting en qenoeeenly. Dus ontrent twee maanden gereyfd (/) , en met onuvtforekelii "J-k"™'"

S n tf ^y-fS'^^'^- S-T^d k{b4'ende, quTm ly? nla t^-^'-

^t fv h.^ kV h
^ "'«^^^^••dshy gebannen was' daar'^hy, hoe,,^^,,

had lll^ K . T'^^'^'t'/r hy defelve fig verbeeld&„'dhad
,

alles beter vond ais hy had konnen te gemoet gefien f^) , God door ""^

fijne voorfienigheyt het fo beft.crende, dafhy daaf vond tVen hem to

namlT^lT '"f T^'^ ongTmln be e fd en

mX de kSlT ?
""^ ^'"^ d,en(ttedSen, fo d.u hy 'niet

omhet eerftf"' ''""'"c
^"^""^ "^""den, ja elk poogde

te wat hem frh ? "^VT" f^T'^^ ^^J^^^A.r. fijn perfoon tegenval- Elfc diende

Z^f.. r
"^'^ °^

' «Ik was moedig, cn -Hbrg-
droeg er fijn roem op, dat hy van hem tot fijn dienft gebruykt wierd

^'hfyt van de grond aldaar belette niet hem me? nod.ge mond!
Kolt rijkelijk te verforgen, en gelukkig wierd hy gerekend, die hemmogt onthalen. Diofcurus , een Man vanaanficn, fond, fodrahyver

[Kkkk 2 ] ft'oj"W frifiXp.7Sr, !rg.f.y6%. (,)EpiJ}. ,i^.p.S7i. (p}EpiJ}.i^^..p...., U)Efili
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Byfondere ftond dat Chryfojïomiis op reys was, hem een fijner Dienaars tot Ce-

fareén te gemoet^ met verfoek van naar geen verblijf-plaats als fijn huys

rus, om te ficn. Hctfclve wicrd insgelijks van verfcheyden anderen verfogt,

dog hy nam dat van ^Biofcurus aan, die de plaats, daar hy thans woon-

de ^ verliet, en hem qiiam opwagtenj en, om de ongemakken van die

liigt-ftreck, Tg veel mogelijk, voor te komen, voor hem een huys bouw-

de , dat hem , in de nakende winter-tijd , tot fijn gemak foude konnen

dienen j en fijne beleefdheden tegen hem fodanig vermeenigvuldigde

,

dat Chryfiftomus hem fomtijds daar over berifpen , en opentlijk tegcn-

fpreeken moeft. Ook was T>iofctirtis de eenige niet , die hem fo be-

leefd bejegende , maar verfcheyden andere rijke en aanfienlijke Mannen

fchreven aan hunne Pagters en Rentmeefters, om C/jry/ö//öw//j" alles , dat

cBdenBif- hy mogt van noden hebben, toe te fenden. De BifTchop van die plaats

fchopvan ^as de laatftc niet(r) die hem befogt^ en poogde alles wat hy mogt
'cpaats.

(-^i^jjj^gj^ nodig te hebben, (indien^er anders na fuiken rijken enmildda-

digen beforging iets foude konnen ontbreekcn j te vervullen. Immers

hy was fo overbodig om Chryfoflomus te voldoen, dat hy^ fo het van

Chryjöftomus niet was tegen-gefproken ^ fijn ftoel verlaten, en aan hem
Chryfofto- foude ovcrgcgceven hebben. De lugt-ftreek, daar hy fo geweldig voor

ScrgXnd. gevreefd had, quam met hem wel over-een^ de heldere en fuyvere lugt,

en deffelfs gematigdheytin dat jaar-gety deed niet weynig tot fijne her-

ftelling, fo dat hy binnen korten volkomen gefond wierd, en twee da-

gen daar gewecft zijnde, van de moeyte fijner reys t^eenemaal verquikt

De ifaurcn \vas. Dc vrcefc voor de IfaureUj die hem en fijne vrienden bevangen

wSif ' verdween : want behalven dat de fl:ad meteen goede befetting voor-

fien was , fo waren de Ifaurcn , ter oorfaak van de nakende winter , naar

huys gekeerd, en ftonden waarfchijnlijk niet vroeger als in de volgent^
wiedefdve fomer weder te komen. Defe Ifauren waren een ftoutmoedig flag van
waren. mcnfchen , woonende niet verre van den berg Taurus , tuflchen Lycao-

nien en Cilicien. Befaamd waren fy wegens hun roven en fteelen,felfs

waren alle hunne vlekken en dorpen, naar het feggen van Strabo{s)^
Ajjfwv arracöi* koctuxUi , niet anders dan neften en verblijf-plaatfen van die-

ven en roovers. De Romeynen hadden wel , onder het beleyd van

Serviltus ( die daarom Ifauriciis wierd gebynaamd ) , dat Geweft
dat flag van menfchen gefuyverd, maar fy waren van tijd tot tijd weder

aangegroeyd , en tot hun vorig godloos leven weder gekeerd fo dat fy

de Regeering veel moeyte, en de nabuuren veel fchade en verderf toe-

bragten , doordien fy by alle gelegentheden defelve overvielen ,
plun-

derden , en hen ontnamen alles wat hun voorquam. Het was het onge-

luk van onfen goeden Biflchop, of liever de wreedeloosheyt fijner vyan-

den, dnt hy fulke vuyle en boosaardige menfchen tot fijne nabuuren bad,

hoewel dc kuft by fijn derwaards komft reeds, als gefegdis, klaar was,

fo dat voor dien tijd geen fchielijken overval, om hem in fijn vreed-

"n
^^^"^ genoegend onthaal te ftooren , te vreefen was. Het verquikte

fcheyden hem ondertuflchen niet weynig, dat hy hier foveele fijner waerdftevrien-
vrienden dcn outmoette. Mcvtouw Sabiniana , eene van fijne Diakoneflen te

befogf.'^

^" Confi:antinopelen, quam op den felven dag als hy teCucufus, en had,

hoewel fe van hooge jaren was, en niet tegen het reyfenkoft:, byfonder

in defe ruwe en ongemakkelijke Geweften , met een mannen-moed de

reys , enkelijk door haar heftige begeerte om Chryfiftomus te fien en op

te wagten , doorgefl:aan. Sy hem hebbende begroet ,
feyde derwaards

geKO-

(r; £p jy?. 1 4. 774. er 1 1 87 1 . er 2 3 7./;. ^47. (s) Geogr. Ub, iz.P-i^^-
defcript. Gothofred.p. 16,
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gekomen te zijn, om met hem voort te reyfen naar Scythien

, werwaardshy
, gelijk met verfekerdheyt gefegd wierd , ftond verfonden te worden,W ft vo^/nf hem allefins te volgen, cn nooit te verlatenIn gelyk quam ook derwaards Co«Jiamks, een van fijn vertrouwde Ou-dcrhngen, d.e,^fijn affcheyd genomen hebbende, overquam

, om hemte helpen en te dienen; op dat ik met ophale dat menigk- van Biffchoppen en Ouderlingen hem aldaar quamen begroeten, en fijn gefelfchFofogten Met een woord, hy vond hier fo v?cl genoegen
, dathyK

IZf^r 'o/" F'^"' 'fg sV'nd warden /bvfon-der na dat Olympms
,
en fommigc anderen fi,ner vrienden, aan het Hofeen andere en betere plaats voor hem begonden te verloeken . en daaromverfogt hy haar daar met te fterk optedringen: indien fy ondcrtuS

fo veel gunft verwerven kon, dat de keur'^van de plaats fijner balhne"ichap aan hem gelaten , en verfeekering gegeeven wierd van ter plaatsdie hy foude kiefen, te mogen blijven , of, indien'er gedagten rSogtenwefen, om hem naar Cyz.cum, of een zee-ftad, of wel ergens omrent

foudrmlTr :'„^/^^PJ^^^'^="' d^Sfy fulks met dankbaarheyf aanneeme,^

re ook foXr ^ T^"- hem dagt naar eenande-

fcn£,^7ate;hlrvS^^^^^^
kel^k en in rufte leeL

, va^tt^tden 'omnn'g^d rvrTeiXbt
ilrvlnTefrWrVrhTolS^^^^^^^^^

^^^^""Z^Zf^^^ltl^i^::.
als in l^ne fielplaatsh^^ ko„-H„...

gratig gehoord. De A^men voelde hy nStXn l'.rr ^ }
'
'"^'"^'^

Ï^Sd^^A^ook met fijne milddadigheyt. Daar wal te die % A^""
Leer

,
maar S.?';:

heyt en dierte in dat clweft 'r 1
droevige fchaars-

hakn aan hem ee„\?gre!nen vTder "dt hl"' ''t'l^^h
^^^^

waar toe hy door de rijke siften fo v'.n ^
haar mildelijk te hulp quam,

lijne waerde\„endin O^l^ggêff^f^^^^^^^^
als byfondel van

ren gevangen waren, wl^rden vL hem «ramfoeneïd' en "Z^^ 'n"'verny
,
erger als de dood felf , verloft.^ Hy beflTot e^ter f - Z^^'

Kndom""'",?*!"
^.«^bl'if-plaats, maar LdfgropTa S /KMeydendom uyt Phoenicien verjagen, en het ^i^rjfl-i^^)^t« iJ ^ , ^ov^ i"

ten fou. Dit beeon fiP- wel ^rs tXA
«et <^iiriltendom aldaar plan- Phceoiden

re frevnrH^J .
^ ?P ^ ' ^^or fijn toedoen al ver- intevoc

gcmaaKt, op de mannen, die tot hunne hf-lr/-^..,-,,^ u i

.P^^*^"»^

aangevallen en defelve deerlijk mishanSdd haddëf ' . .hoop niet verlooren, fond 00 nieuws weder andetn H.^ '/'f ''%°S1o:?''
fchreef aan anderen, om felfs dat werk bv de itnH .

^ ^"dc'oX..
hunne hripxr^« k a/t i ^ "^"^ vatten , of door

ikUstehnlnTu c^V'*'?ƒ^Th''"<^'=''^ ^'^n
. fo veel moge-

SrTk van T'"' a^'f
'^^"''^ goedewerk door£ van kefken """"i'"'
P'^'d te Hgren tot het bou.wen van kerken, en om die in dat goede werk arbevdden re beforfenen het met na by alle gelegentheyt de rijke tot mildlad.gëhandtyS

aan te manen. Ook verfuymde hy met ^t geen tot het bekeeren der Go
[Kkkk 3J fj,

P^l^r^' 1'- y • 8=8. e-r. /,™,£p,;;?.
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then tot het Chriftendom van hem te voren begonnen was , werwaards

hy'Vfü/as, een Goth van geboorte, als Biflchop reeds gefonden had

,

die met grooten fpoed het Eiiangelium m die Geweften had beginnen te

prediken : dog defelve nu overleden zijnde , wierd Qbryfoftomus gebood-

ichapt , dat Moduarïm ,
gemelden Biflchops Diaken , met brieven van

den Koning der Gothen^ waar by hy verfogt dat hen een ander Biflchop

mogt worden toegefonden, te Conftantinopelen gekomen was j
weshal-

ven hy j vreefende dat de fcheur-fieke Biflchoppen te Conftantinopelen

defe gelegentheyt mogten waar-nemen, en niet alleen fig aanmatigen een

BifTchop voor dat Geweft té verkiefen ^ maar wel fuik eenen ^ die tot

dat werk geheel onbequaam foude konnenzijn, fonder uytftel daar over

fchreef aan Olympas , haar verfoekende, fi.ilks, fo veel mogelijk was,

te beletten , of ten minften te doen uytftellen ^ en CModuarms , fo veel

in haar was , te laten beweegen j om in der ftilte tot hem over te komen,

Hy fchreef in Welken gevalle hy die faak wel naar behooren foude afdoen. Al

beyden" ^^j^ > ^^Y
huyten de gewoone befigheden wift te vinden , beftcedde

Uoeken, hy met het fchrijven van Boeken (x)^ byfonder dat^ ^t welk fijn laatfte

Werk was, en hy aan Olympas op-droeg, over die ftoffe, G^wdnemo

laditur nifi a fe tpfi , niemand befchadigd word als van hemfelvefiy

waar mede hy figfelven en haar op onwederfpreckeli jkc gronden tot on-

derwerping en lijdfaamhey t poogde op te wekken , cn daarom wenfchte
enbrieven.dat hetfelve dagelijks van haar geleefen wierd. Ook nam het fchrijven

van brieven een groot gedeelte van fijn tijd weg, alfo het meerder-deel

derfelven, geduurende fijn verblijf alhier, en na fijn vertrek, daar van

wy in de volgende Afdeeling pader fpreken fullen , gefchreven zijn. On-

der anderen oordeelde hy nodig te fchrijven aan de Bilfchoppen en an-

dere Kerkelijke Mannen (jy), die om fijnent wil te Chalcedon gevan-

gen faten, hen roemende over hun manmoedig gedrag, onder het lijden

dat hen drukte, en verfoekende, om figfelven, naar de elenden die fy moe-

iten uytftaan vereyfchten, verder met klockmoedigheyt te wapenen , en

ten dienfte van de Kerk over te geven, met verfekcring, dat, hoewel

hun yver en arbeyd by de menfchen flegt bejegend wierd , God egter

defelve feekerlijk beloonen foude. Ten felven eynde fchreef hy ins-

gelijks een algemeener brief (2;) aan alle Biflchoppen , Ouderhngen?
en Diakenen , om die felve reden elders gevangen , die hy voor-

droeg , dat fy , om hun lijden , de geheele wereld door bekend en be-

roemd geworden waren ^ en fulks niet te vergeefs wcfen foude > dat hu^

lijden fo groot zijnde, hun loon niet minder zijn fou. Dat fy fig fo"-

den verheugen en verblijden , en dragen als mannen , gedenkende hoe

reeds het voorbeeld van hunne klockmoedigheyt veele met lijdfaamheyt

gewapend, veele wankelende gefterkt, en derfelver quijnende en laffe

geeften levendig gemaakt had ; een faak die hen gelukkiger maak-

te als die welke hun lijden maar van buyten aanfagcn j en dat fy henfel-

ven fouden fterken door fig de Apoftolifche waarheyt te binnen te bren-

gen , dat het lyden des tegenwoordigen tijds niet ü te izjaerdeerentegen

de beerlijkheyt die aan ons fal geopenbaard worden.

VI. Maar hoe aangenaam het onthaal was, dat hy by fijn komfte te

Cucufus genoot, de ongemakkelijkheyt van die plaats deed fig eerlang

De ftrenge op , en de faken vertoonden fig haaft in een ander gedaante. D^ vvm-

ba'a"rd"hem
^^"^ overvicl hem (a) , cn was nu bijrender en fcherper als gewoonlijk

,

veele onge- en hocwcl hy figfclvcu daar tegen, fo veel mogelijk was, wapende,
makken. door

{x) Niceph. lik 1 5 . f . :5 7. ^. 41 7. (y) Epifl, 1 74. 908 . (^) Ext. Tom. ^f. ^
(a) Epi/}. 6. p. 75 j. e;- Epift. ^.p. 74?»
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door warme kleederen, groote vuiiren, en fig binncns huys re houden, Êncenfw».
Konde. hy egter de groote koude niet ontloopen , waar door hy overval-
len wierd met finkmgen, hoeft, de oude fwakheyt van Hm maag;, bra-
ken, hoofd-prjn, en walging van heteeten, daar nog by quam gebrek
van ruft, fo dat hy geheele nagten aan malkanderen niet flapen konde.
Hier door wierd hy heel flap, fo dat hy meenigmaal het bed houden
moeft, de dood geduurig voor oogen fag, en ten minften twee maan-
den lang flg met beter als een ftervend menfcb gevoelde. Maar alledie daar vanhy
toevallen en liekten namen weder af, fo dra bet voor-jaar aanouam en '"''«^oor-

deren
^^"ge"^«^e en Hefl^ke ftralen de lugt begon op te hel-SwUderen en te verwarmen. Sijn g^fontheyt begon van tijd tot tijd weder

te keeren, egter moeft hy fecr nauw letten op fijn eet-order, en niet an
ders, nog meer gebruyken . als fijn maag verdragen kon. Maar helaas - Dog ia
Het voor-jaar, dat hem fijn gefondheyt weder herftelde, bragt een ande '

"''"^'^

re fwarigheyt, die met minder als een doodelijke fiekte was, mede. De Ifau' voofd?

f

ren, de jaar-tijd tot den optogt bequaam vindende, overvielen dat Ge ^^"'««^

'

weft van alle kanten (^3 :
alle weegen en doortogten wierden opgeproptmet defe onbarmhertige vry-buyters

, alle die alsïiffchen in hunne netten
vervielen, mannen, vrouwen en kinderen wierden vermoord , oftotSla-

ITJZT a
"""^^^^'^'^ ^^g^"^ h^^"^ wenden, of menontmoette droevige vertooningen van verwoefting: men fae de ftedengeplonderd de huyfen gefloept de velden met doode u£ befa^^en de vloeden geverwd met bloed. Te Cucufus fag menteen -1^^^

belegering en overval te gemoet, immers 't gebeurde dat op fefeeffto>^^^^^«^^

deren, meenigmaal de ftad verkrpn i,
' ? hemveelean-

fenenboffchen, ofelderrdaa^Xfe
cok fomdjds wd geÏÏSn in d^^e^^^^^^^^^^^

Hy wierd

gevaar veyliger w'as di de droe^t^v'^^rvtllXl^^^^^^
teld wierden

,
en de fchnk voor een geweldadigen overval ofbdêSme'to.am hem de trooft van die veyligheyt, fo dat fygenoodfaak 13tegen den volgenden winter-tijd hem een veyliger pLs te hdl7g^

0>) W^.«9>70./>.82i,crf. £;</?. 135.^.8 81.C 140 f.%

Achtste Afdeeling.

Van Chryrofimus bedrijf federt de dood van Arfacius. tot
die van hemfelven.

INHOUD.

Zt Ju tegen Johanniten Conftantino-
pelen

,
en elders. Verfcheyden ftaaltjens van 't geen de/en en geenendaar door overgekomen u Een Synode te Rompen beroefen Lr de

Chryfoftomus. Hpnorius Jcl^ryft voor hem J„ Arcadius
'^fgefondenen van de Synode naar Conftantinopelen. 'Derfilver

moeïje-



632 HET LEVEN VAN VIII. Afdeel.
moeyelijke reys en barbarijch onthaal. Chryfottomus brieven aan
dejelve. Chryfoftomus word genoodjaakt fig in de bofjchen en oP hetge-
bergte te verbergen. "De laats van Jijn verblijfaldaar wordnog he-
den getoond hji word vervoerd naar Arabiffus , eenplaats vangeen
mmder gevaar en ongemak. Hoe lang hy daar bleef. Sijn laatfte brief
aan den -Faus Innocentius. Sjjne vyanden aan het Hof werkten een
order uyt om hem te verplaatfen naar Pityus, gelegen aan de Ponti-
ichQ zee; de reden van dien. Groote wreedheden van de loldaten,
op fijn reys derwaards aan hem geoefend. Hy komt te Comana Pon-
tica. Hy word door een gefigte van den H. Martelaar Bafilifcus van
het aannaderenfijner ontbmdmg gewaarfchouwd Hy bereydfig tot de
dood. Syn laatjie gebed, lofjpraak tot God , en dood 'De plegtig-
heden van fijn begravems. Sijn ouderdom, en hoe lang hy BiJJchop
van Conftantinopelen geweeji zy.

o m

ZA festien maanden en eenige dagen gefeeten had , ftierfhy op den

A ^^.^f'^f^'^^'K^'^^^^^^ Viermaan-
den ftond defelve ledig

, f naar hun voorgeven , alfo Chryfoftomtis voor
afgefet gereekend wierd>n welken tijd verfcheydenenaar^ie plaats fton-
den, en e k fijne banden poogde vaft te maken, dog eyndelijk viel de

^=fi)n s'h'(?P
^^^^^^>/en Ouderling van die Kerk. Defe was geboortigvan

X'^ '

f^;t^^
een ftad m Armenien^ Sijne jonger jaren had hy gefleeten on-der de Monniken van de fede der Macedonianen

, aanhangers van Eu^
die be- i't"^.'

^'""'^ '^^''^ ^«g defe verliet hy na.
fchrevca

^crhand, en keerde fig tot die van de Algemeene Kerk. Hy was eer
wed. fchrander dan geleerd en bequamer om 'een partyfchap te klefteren ,

als het Geloof met kragt van redenen te beweeren. Sijne predikatiën
waren flegt en dor^ hy blokte wel veel, en las geduurig de fchriften van

kendheyt. In fijn omgang was hy foet en bevallig, wift fie te voegen
naar de perfonen, daar hy mede te doen had, en konde nfa^ de gle-

IhiSZ''T{ ^""^^ zijn\'enT^^^^^^^

vvandt.n ?^A^f
^^''^^'^^ ^"^^'^ vertoonen. Hy wal een geflagen

Evke hem^'^^^rrr ^^^ft^' ^" d^ Synode by dc

die het beleyd van den geheelen aanfag tegen hem in handen had Dit

Hy V. hevrde aT'^^ 'f' ^^^^W-, die hem^ot^^^^^^^^^^

wlf; Pia-
deed bequaam oordeelen. So dra was hy in het befit niet van dien

katen tegen ^iffchoplijken ftoel
, of hy poogde de Johanniten tot hem over te halen:

de ohann. maar merkende, dat met alleen de BiiTchoppen , maar het volkin het ge-
meen van hem af-keerig waren, nam hy , gdijk in fulke gevallen ge-
woonlijk gefchied, fijn toevlugt tot den wfreldlijken arm , en weetende
dat de ^illchoppen overgehaald zijnde, het volk haaft ftond te volgen,
werkte hy voor eerft een order uyt, die aldusUwdde^ Indien eenig Bi

f

jcloop met Iheophilus^ Porphyrius en Atticus geen Kerk-gemeenfchap
houd dat hy afgefet en van fijn inkomfe ontfet worde. Vervolgens
wierd er^ om allerley ftands-perfonen een fchrik aan te jagen, endelc-
Ken met te doen denken, dat fy fouden vry gaan, een tweede order af-

gekondigd^ waar by belaft wierdj T>at in fuiken gevalle alle mannen
'^anjtaat en aanfien hunne eer-ampten en bedieningen fouden verbeuren,

de
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^r^f'"'^''^fj't^'''^''

'''' ^^^^^""^ <?^^^^/>é^ koopluyden en gemeener ttaQ in

wlf '^^^"^'^^^^^^ g'M^n en gebannen worden. Om de ftrengheyt defer Watgevolg
wetten te ontgaan, volgden fommige, die van vermogen waren, den feylch in^ anderen, die arm waren en de faken niet verre mfagen, wier-

d^n. T M f''a''''
ge^ieenfchap met hem overgehaald : maarde meefte bleven ftandvaftig , en meer agtende de goedheyt van hunne faak,dan eer en rijkdom, als vrienden en vaderland, koofen liever de vluet tenemen naar het gebergte, of figfelven in de afgelegenfte KloofteFs re

verbergen, ot figm vreemde landen neer te flaan^ en die t'huys bleven
moeiten hunne Vergaderingen houden in het open veld, en hunnen Gods'
dienlt verngten onder den blooten hemel.

II Dus ftond het niet alleen te Conftantinopelen , maar by-nainalle staaltjcns
plaatlen van het Ooften: want verfcheydenBilTchoppenCV) wierden naarde barbaarfte kuften verfonden

, en in degemeenegevangen-huyfen opge- ver7o1g^.
lieten. Cyrtacus, Biffchop van Emefa, wierd tagtig mijlen van fijn eylen
woon-plaats vervoerd, en opeen Kaftcel te Palmyra in Perfien gevangen
gefet. Euhfius, BilTchop van Boftra in Arabien, wierd drie dag-reyfen
verre verfonden naar Mifphas, een Kafteel der Arabiers, op de grenfen
der barafijnen. TaUadius wierd gebannen naar Syenc , een ftad met ver-

v.n O r
^^^^"^y^" of Ethiopiers. Tiemetrius nog verder naar de kant

van Ualis, gelegen naaft aan de Mazicen. Serapton, veelfins, dogfon-
der het minfte bewijs, befchuldigd, en , op order van fiine Ri^rer<;
fchandelijk mishandeld en geflagen', fo da't hL de tandenuS
vielen

,
wierd naar fijn eygen vaderland geboden te vertrekken Hdarms^ een man die om fijne hooge jaren en godvrugtigheyt eerwaerdigwas, en die in den tijd van agtien jaren niet een beete broods gegeeS^

maar van wortelen en kruyden alleen geleefd had, wierd op eenftrenge

drolvifr AT ^ï''^'' gegeeffeld, en daar na gebannen naar het

rotfen van r^T ^J}^^^^
'^^^ vond fig |enoodfaakt in derotlen van Palcftina te fchuylen. Timotheus

, Biffchop van Maroneaen>W Biffchop van Lydien, vlooden naar Ma^cedonkn 1^

Lvdien" ïf' Ph'
" ""^^ naarMitylene. Gregor^uTl^^Z^o^^^^^

Lydien, naar Phrygien. Brtfco, Taüadius broeder, ftond fijn KeJk
gewillig af, en fette fig op een van fijne hoffteden , daar hy met eygen
handen werkte. Elfidim, de groote Biffchop van laodicea in Syrien,
bleet, nevens Taffus, driejaren na malkanderen fchuylen op feekere
older, alwaar fy niet anders deeden dan bidden. Heradides, Biffchop
van Lphefen

, wierd gevangen gefet te Nicomedien , aldaar veele ja-
ren gehouden, en mogelijk tot dat hy ftierf. Stephanus, een Monnik,
wierd om geen andere reden, als dat hy brieven van Romen had over-
gebragt, te Conftantinopelen tien maanden lang in den kerker gefloten
daar hy ongenadig gehandeld, en de voorgeflagene Kerk-gemeenfchap
weygerende, met het vleefch van fijn borft en uyt de fijden te rukken
gepijnigd wierd. (Dit fag mijnen Schrijver met eygen oogen.3 Hiervan,
na veele moeyte

, geneefen , wierd hy tien maanden daar na gebannen naar
relulium. Een der foldaten van dat landfchap , van de Order der gee-
ner, die Schola Talat'tna genaamd wierden, raakte, om dat hy maar
verdagt was Chryfi/fomus te begunftigen , onder verfchcyden pijnlijke
mishandelingen, en wierdjna dat hem het vleefch op een wreede en bloedige
wijfe was afgehaald

, gevangen verfonden naar Petra:. Ik fla veele anderen,
van mijnen Schrijver gemeld , over, en fal nu maar uyt den mond van
den Diaken ( die de anderen ten dienfte was ) ophalen , hoe wreed en

[LIIl] fchan-
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fchandelijk feekere Biflchoppen mishandeld wierden, van die gemagtigd
waren hen naar de plaats van hunne ballingfchap over te brengen , \ welk
lo onbefcheyden en grof toeging, dat fe het leven moede waren, en de
dood voor het leven koofen. Het geld, tot verval van de reys-koften^
medegenomen

, wierd hen ontnomen, en onder hen verdeeld. Sy fet-
ten nen op de magerfte en onnofelfte Paerden , die'er te bekomen wa-
ren, en dwongen fe daar mede op cenen dag twee dag-reyfens af te leg-
gen, heten feniet toe hunne ruft-plaats te foeken, dan in den laten
avond

, en dreeven fe vry vroeg m den volgenden morgenftond we-
cier tot de reys, fo dateer pas tijd was om te ecten, welk^ hoe wey-
nig het was hun maag nog overlaadde. Niet als vuyle en onkuyfche
redenen vervulden hunne ooren^ en wanneer fy by een kerk quamen,lie.
ren ly hen niet toe daar bmnen te treeden , maar fleepten fe ofm een kroeg
ot hoerhuys, of wel m de Synagogen der Joden en Samaritanen , gelijk
iy byfonder deeden te Tarfen. De anders-gefindc BifTchoppeo de ge.
heele weg over, waren fo ver van hen de minfte beleefdheyt te toonen,
dat ly felfs wel de wagt geld gaven, om defelve geduurig voort te drij-
ven en die door gefchenken of dreygementen tot alle onbefcheydene en-
harde handehngen aanfpoorden. Self wilden fy niet eedoocen dat de
gemeene man hen eenig onthael of beleefdheyt doen en betoonen foude.Hier door nu wierden anderen afgefchnkt, dog daar waren nog eeni^e

f"SdenteonrH%'r'^^\^
die met en vnn ^

'byfonder die van het tweede Cappadocieo,

met hen ZZ A
" ^^7^^" ' een edelmoedige mededoogentheyc

wLl rf 7"^'"
'^Z^l'

byfonderlijk met^ere moeten gedaéfi

v^flrvSif^^^^
Biffchop van Tyanen, van Oftradna ,

^

den t^^v^^^^^ r'""' ^''.^ff'^Z' een man, die reeds

?TT^ a>
^

^.f
-e"-veertig jaren Biffchop geweeft was

^g^. niet iunTete "^"^
V"

^^^^^^ ' BifTchoppen

fcSnnen K «^^^^^^ een lijft van alle de bord.

ÈdrSen ' foTln T^^^^en die hem waren toegefonden of voor-

T Ehac^dlt
defelveC^) aan Honorius

, die, aUesWien hebben-

t(^\ffenHi TT^T'^'
beroepen, en deffelfs uytfpraak hem weder

iSi V ^'/^^ ^^ft q^^en de Biffehoppen uyt Ita-

hroJ ^' een verfoek aan den Keyfer, om aifl fijn

'
worden ï^^f^l ^'^^^^"i

^^^'^^ Concihe' mJgt befchrevenworden te Theflalonica, daar de Oofterfche en Wefterfche BifTchop-pen bequamehjk fouden konnen t^famen komen, en een Synodeuytma-Ken
,
die over defe faak nauwkeurig onderfoek foude doen , en een vonnis

^:l^^'f
"^^^

1
Leeden, maar naar de kragt van redenen,

üie er fouden worden bygebragt. Dit keurde de Keyfer goed , die daarop aan lijn broeder i^rcadim fchreef, en de Synode verfogt fijnen brief
door lommige uyt het midden van hen te laten overbrengen.Hy fchreefdan.-

fcnbrief' D^l^ de derdemaal, dat ik aan uw Genade gefchreven, enverfogt
f'^fijn n -fr i

' ^^^^ "^^^^ ffamen-fpanning tegen Johannes,

Aradiu's
^'^^'''^P

'^f'
Conftantinopelen

, uytgevoerd ix, herfteld en verbeterd
mogt worden. Het is egter

, fo het fchjjnt ,
nog met gedaan. PFes-

mLven ik den vreede der Kerke, waar door ons Rijk in ruft en vreede
bewaard ts ter herten neemende, door defe Bijfchupfen en Ouderlingen

M^L ""^'^^^^^ fchrijven, dat het u believen moQt , de Oofterfche
^tjfchop^en tot Theffalonica te doen tfamen^komen. On/e Wefterfchc

Bir-
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^ietefZrfuu'^''"''
^<^«r^<?% en opregte Plannen-, te

Wch?^i/ f^' Ouderltngen
, en eel D,aken vmde

Telï ^^ri^ 'A Tff der^^aards over te komen,

Oofterfche Biffchoppen tonnende overttmd worden aina :,Tut '

delmg deferfaakfchild.fügtig te ^>jn, gy uZ teleeTenTft i T'
Btjfchoppen z;^» Johannes hebben, blijkt ten vollen mt ^Ih
da^jn,erj„yuigefinJen. W dlfel.en .alTn^^InhZ'ZlsMede andere, gaan her nevens, de eene van den Blffehopva^Tor^ten de andere van d,e van Aquileja. Maar voor al verfoek ik u U heforgen, dat Theophüus, BtJTchof van AIcxandrien, le de vo^Jmeamleyder tot alle d.e wanbedrijven te zijn gefegd word 't
of met, gedwongen ^orde derwaards teimeiften eynde hH&TlL

Hoofdman mede gaf, dog niec toe het de reys te neemen naar ThelTa
""^^fet.

"«^'"--briefaanAW. B.ffchop van d.e pkat"^"05

fwarên ftorr^f^ ^
in twee kleync vaartuygen, waar mede fy naeenfeeriwaren Itorm , fo dat fe in dne dagen n.et aten , ontrent den middag van

huv7w Conftantinopelen, daar lléJor fijnfand-

hüvs .f^LuT""""- ^ZPi"^'" bedienden van het tol-nuys aangehaald, en genoodfaakt te rug te keeren, ja eevanekeliik pp

ander fnn^
"'"''''^ byfonder en met (Ijn gefelfchap in eenanoer, londer iemand tot hun dienft te mogen hebben , wierden opee-llooten, en hen de brieven, die fy by fig hadden, afgevorderd, die fvweygerden over te geven , feggende , ^Hoe konnen wy, ''d.e Gefanten ^i lde brieven van den Keyfiren de Biffcboffen aan iemand anders als aanden Keyfer overgeven? Weygerig bleven fy hier in op de aanmaning

van den Geheym-fchrijver Tatricius, en verfcheyden anderen
; dogeyn-

delijk o;a3m yalerianus , een ftuurs Cappadocier, een Kriigs-overfte
die met forlTe defelve geëyfcht hebbende, de Maal van Marianus een

Ja. c.^.p. 30.
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Hen word der tcgcnwoordig zijnde BifTchoppen , opbrdc, en de brieven daar iiyt-

boIfen!"fm
Volgenden dag qiumen eenige Afgefondenen van het

hetmetAt. Hof ^ of ten minftcn van t^Jttkus , die ben dnc diiylt-nd (lukken geld

houdea
^^^"boden, mirs dar fy met yhticus Kcrk-gemecnfchap houden, enniers

' van de handelingen tegen Cbry/ofionms reppen ('ouden j maar fy (loegen
fulks af, en vcrfcgren, ( gemerkt fy uyt het barbarifch onthaal wel merk-

fcdu ' "^^^ ^^'^^ goedsTouden konnen uytwerken) dat fy ,
geen vreede

konnende maken , ten minften de vryheyt mogten hebben, om veylig naar

cfaryfofto- huys tc k'eercn. Hier zijnde, kreegen fy niet min dan drie verfcheydcn
musjchnjtt brieven van C/jry/o/iomus (f) , daar in hy met alle fchuldige dankbaar-

heyt erkende hunnen godvrugtigen yver, en edelmoedige liefdadigheyt

inhetonderneemen van fuiken verren en gevaarlijken reys om fijnent wil,
waar voor hy niet alleen, maar alle OofterfcheBi(rchoppenaan hen ver-

riacuT &c"
P^^^^ waren

j gelijk hy ook ten felven eynde en op defelve wijfefchreef
'aan de Biffchoppen , die met hen waren overgekomen, dat is, aan

lyn7<:ïïk°^^^^^^^^'^
cn fijne Amptgenooten. Als nu eyndelijk geene lagen envoor-

wedcViaar ^3gen icts Op hen vermogten, en fy onverfettelijk bkven aanhouden om
huysgcfon- te mogen vertrekken, wierd Valerïanus tot hen gefonden , die feopeen

ondeugend cn verrot fchip, met twintig foldaten
, uyt verfcheyde ben-

den geligt, fette , en , gelijk gefegd word , met den fchipper affprak
Quamen om de Bi(rchoppen onder-wegen over boord te werpen. Dus een

irndeL" ^^i'^ ^^"g g^^^y^^ hebbende, raakten fy in het uyren'le gevaar van tever-
tijds vrug- gaan ,

dog quamen nog behouden tot Lampfacus , daar fy op een ander

?huyl ^^"^P «^^ergmgen, en op den twintigften dag daar na tot Hydrunnum,
een ihd in Calabrien , landden , van waar fy voort reyfden naar Romen,
en alfo na vier maanden tijds hun vrugteloos en ongelukkig Gefanrfchap
eyndigden, fonder felfs te konnen feggen waar, of in wat ftaat Chryfö.'
Jiomus was. Cyr'mcus ondertu(rchen de Bi(rchop van Emefa ^ Tieme-
trius

,
Talladius en Eulyfms , hun reys-en lijd-genooren , die fy in de

gevangkenis te Athyra lieten, wierden kort daar na in ballingfchap ver-
Ionden, Qyriacus naar Palmyra in Perfien, en de anderen naar andere
plaatfen

, gelijk wy reeds verhaald hebben.
Chryfofto. IV

. Chryfoftomus , ecH volkomcn jaar te Cucufusgcweeft zijudc, was
fchuyidin «oor de geduurige gevaren, voor welke hy bloot ftond, die plaats moe-
een rots. de. In de volgende winter verhuysde hy van plaats tot plaats^ daarhy

lig beft oordeelde te konnen verbergen en veylig zijn, en vond, naaft

De Dl

voorfienigheyt van God ^ fijn meefte veyligheyt in de bo(rchagien en

foudc nog
op de ftcen-rotfen. Ik kan niet nalaten hier in te Ia(ren ^t geen een rey-

getoond figer van onfe eeuw hier ontrent verhaald C^h). In het befchrijven van (ijn
wor en. ^eys door dcfe Geweften feyd hy 5 „ Dat fy quamen te Charliqueu , een

„vermaarde ftad in Armenien,. twee mijlen van welke ftad, inhetmid-
„den van een vlakte, oprijft een groote rots, daar men aan de Noord-
„fijde met negen of tien trappen opklimd in een kamer, voorfien met
„eenbedftedc, tafel en kas, alle uyt de rots uytgehouwen. AandeWeft-

„ fijde 'klimd men met vijf of fes andere trappen op tot een kleyne gale-

„ry, die vijf of fes voeten lang, en drie breed is, insgelijks uytderot-
„fe, hoewel fe feer hard is, gehouwen. Van defe plaats, is aldaar het

„feggen der Chriftenen, volgens een oude overlevering, dat de H . C6r)'-

^.Coftomus in defe rots fijn fchuyl-plaats hadj en fy vertoonen, tot blijk,

„ een plaats voor eens menfchen ligchaam in die rots uytgehouwen. Om die

» 'eden, feydhy, plegen de Caravanen , ofmaatfchappyen van de reyfende

„ Chri-

(ƒ)£ƒƒ. 157.
1 58. 159.;,. 898. C^c. EtEpifi. 160. {i)Epifl. 1^5. \66. lój.f.^oi.O^c

O-Eplti^S.p.^i, ^h) J.B.Tavem.Rcyibn, cekcDcd.cap.i.fH^.
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"^ulf^" ^°°P''^'^«" .^l^aar hun devotie, terwijl de BifTchop van die
„pbats met eemge Pnefters, elk een wafle-keers in (ijn hand houden-

ontrent rnr„n!tfnl Y u '^8/^" "^^ft™ ^ konde n/d,ekuftenHy „ordontrent Cucu(us beholpen hebbende, wierd van daar vervoerd naar Arabiflus CO ,
een ftad insgelijks in kleyn-Armen ien , als z.mck een vev !"

k'I?ger plaats voor den overval der IfLren. Maar'hoewel' hy /omTJte' k-i^tfpreeken, op een ander Toonneel was, de vertooning bleef v^ft de idvewant de Barbaren pionderden het platte land daar oLent , en trokke„op die ftad aan, ^t welk hem noodfaakte uyt de ftud te w, ken en firntoevlugt te neemen tot het Kafteel , dog dat was een bedriefde plaatfen niet beter als een gevangen-huys. Fan huym Jinjd , vlThtnen -vreefe. Van buyten deed % niets voor hem op als gevaar , en m^nlag er rondom met als een verdorven , verbrandde en verwoefte Land
Itreek. Van binnen begon gebrek en hongersnood , veroorfaakt door deengte van de plaats en meemgte van menlchen, die derwaards cevloo-den waren, te woeden. Boven dat alles was het met hem nog^rger, Hy w,.want hy was nietalleen nevens anderen in die fwar.ghcyt, maar^.el L ^^'^

er In de"on^'""Jf' ^'f'i
laltrte ftrcnge wi^i

ftaan wl f ' ^V" d.^^T-^hen en fpelonken had uytge-itaan; welk alles hem te fwaarder viel, om dat hy "een vrienden diewegens den inval der Barbaren, en onveylieheyt der°vv<.<, .1 A
overkomen

, by hem had, In dit Gewei bleefhv deS V c
ver en het grootfte .edeelte gis ik, van delende'wt eV(^^^^^^^^^

|^t^o^;e^Jë^,-^^^^^^

Aan Innocentius
, Biffchop van Romen , Johannes

groetenis in onfen Heere.

'Y)\ons ligchaam is wel behaald aan eene plaats , maar de fiel, op,e.

rn ^.t r t ''J'^^'^'^^^^
i^efde, reyjd de geheele wereld dolrfodat wy^ hoewel door een fo grooten tujf/hen-^^dte ^an u afgeThly:den, by uwe godvrugttgheyt tegenwoordig zijn . en dagelijks met u om^gaan wanneer wy met de oogen van onje fiel befihouwen uwen braven

geejt uwe oj>regte genegentheyt
, onveranderde ftandvafthheyt , en de o-.

rr/r '^'^^'^'^'i^^
vertroojlmgen. d^egymygeduuri^ toedient:

Tren'nt/"'' '^^'^T'
''1'^'' ^^^^^^ '^^ooten^ ie/waar.

kerhZ '"'f'^y^^è^r ftormenfig opdoen te grooter ts uweforg en wak^
^^^/^^y^ daar ^n noch de ver-afgelegentheyt

, nog lange ^eduurfaamheyt

.

nog verwardheyt van faken u eenig-zins heeft doen verjkppen In te/en-deeLgy laat niet na u te gedragen als een treffelijk Stuurman , die dan
meefl waakt en toefiet, wanneer hyfet, dat de baren fl^ beginnen te ver-
heffen, de zee te woeden en tefjvellen. het water in%r fchip tefor-
ten, en de dag m een middernagtfche duyflernis veranderd. Hier voor
fjn wy u ten hoogBen dankbaar, en wenfihen niet meer, dan dat wy

,

welk ons het grootfle vermaak en genoegen geven fou, u meermaals qel
[LUI 3] heele
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heele pakketten van brieven mogten toefenden. Maar gemerkt de een-

faamheyt van defe plaats ons dat geluk weygerd, (^want niet alleen kon-

nen die van u komen , maar felfs die in defe Geweften woonen met by ons

komen , doordien wy in een geheel blinden en afgelegen hoek van de we-
reld opgeflooten zijn, en de dieven en roovers de wegen allefins onvey-
lig maken) fo bidden wy, dat ons langdnurig ftilfjuijgen u liever tot

mededoogendheyt beweege , als dat gy ons daarom van nalatigheyt be-

fchuldigen foud. Want weeft verfèkerd , het is niet uyt verfmading en

veragting van dat ik niet gefchreven heb, en daarom hebben wy by

defe gelegentheyt
, ( de reys van den eerwaerdigen engeliefden Ouderling

Johannes, en Diaken Paulus) daar wy lang op gcwagt hebben , aan
u willen fchrijven , en daar in betuygen , dat wy u nooit genoeg meenen
te konnen danken voor de genegentheyt en mededogentheyt , die gy ons y

meer als een tederhertigHe vader, hebt doen blijken. Want gy hebt

,

fo veelinuwemagt was , beforgd , dat alles behoorlijk verbeterden her-

field, alle wanorders en aanftootelijkheden geweerd, en de Kerken in

vreede en vermakelijke rufte beveftigd mogten worden ; dat ook de faken
op den ouden voet mogten loopen, fo dat de Wetten niet verfmaad of
kragteloos gemaakt, nog de orders , van de oude Vaders beraamd, ge-

fchonden worden. Maar daar zijfi'er, die fig tegen een goeden uytflag
van uwe voornemens hebben aangekant, en, met het geen Jy te vorenge-
daan hadden niet te vreeden , door hunne laatfte boosheden de te voo-
ren gepleegde ftreeken te boven gegaan zyn. Ik fal defelve niet op-
halen, alfo het vertoog van alle de byfonderheden , daar in voor-kometi-
de, de palen niet van een brief, maar felfs van een Hiftorifch vertoog,
te buyten gaanfoude. Maar tk bid u, al hebben fy alles fo verward en
door malkanderen geworpen

, dat het feenemaal buyten ftant ,
onge-

neeslyk, en onherftelbaar fchynt , hervat het nog eens, en geef de Jaak
niet wanhoopig op , uyt aanmerking, dat die faken tot eengelukkigen uyt-

flag te brengen van een grooten nafteep is, en dat fekerlijk de geheeIe we-
reld daar genoegfaam aan gelegen is. T)e Kerken]zün verwoeft, en in
een flegten ftaat gebragt , de Gemeyntens verftrooid, de Clergie onder-
drukt en met voeten getrapt, de Bijfchoppen gebannen , en de Kerkelij-
ke Orders en beftuyten verworpen. Ik bid dan nog eens en andermaal,
fel uw uyterfteforg en neerjiigheyt te werk, en hoe deftorm grooter is,

laat uw yver en bekommernis te meer opwakkeren: want ikbennogbuy-
ten hoop niet, dat nog alles eens ten goede fal uytvallen ; maar fo niet.

God fal egter een kroon bereyden tot belooning van uwen arbeyd, en die

in lijden zijn fiillen geen kleynen trooft vinden in den overvloed vanuwe
liefdadigheyt

. Ik leve nu reeds in het derde jaar van mijn ballingfchap,
daar in ik bloot fta voor honger, peft , oorlog en belegering; ik ben in een
ongelooflijk eenfame plaats ,fie de dood dagelijks voor oogen, en moet de
fcherpte van der Ifauren [weerden afwagten. In het midden egter van
alle defe rampen ftrekt het ons niet weynig tot fteun en trooft , dat wy
een deel hebben aan uwe ftandvaftige en onverfetteljke genegentheyt , de
vryheyt genieten om ons by u te mogen vervoegen , en fó merkeljk door

uwe gereede en opregte liefdadigheyt verquikt worden ; dit is onfefterk-

te, dit onfe veyligheyt , dit onfe ftille en gerufte haven, dit de fchat-

kamer van duyfend goede dingen dit is onfe vreugde en de fpring-bron
van oneyndig vermaak en genoegen. En fo wy na defen nog naar een een-

famer hoek , als wy nu zjn , mogten verftooten worden , dat foude ons

tnhet midden van al ons lijden met een grooten trooft uyt dit levendoen
fcheyden.

^

Defen
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pefen brief gaf hy in handen van den Ouderling en Diaken , van welke
ny m denfelven gewag maakr. Ook gaf hy hen een kleynen brief mede
aan / roba, een adehjke vrouw te Romen, om voor hen do2 for^e te
a^^gen gehjk hy naderhand (indien het van die fclve tcss eevat
moet worden) met een tweede brief>W en haar gefclfchap voor der
lelver vriendehjk en beleefd onthaal bedankte ^m}

V. In het flot van fijnen brief aan den BifTchop van Romen maakt hvgewag van lijne vreefe tot een erger plaats, als hy reeds was, vervoerd
te worden Daar m nu was hy niet dan al te waaragtigen Propheet

(TJIt^AU^""} " "'J'^^f "J^^
^^""^ ^" plaat.' ch^fofto.len eerbied bewefen wierd het moeide hen fo veele tot hem tefientoe «"''^yan-

C°
Antiochien verplaatlt fcheen naar Armenien, en fijne ?ocodS"

trettelijke Leer en Chriftelijke Wijsgeerte, in tegendeel, weder u y t Arme- erger ver.

men fcheen naar Antiochien gebragt te worden. Hun mcefte wenfchen
was, dat hy mogt aan kant wefcn, en daarom bedagten fy, alfo fijne
geduurige fiekten

, en de onaangenaamheyt van fijn verblijf-pbats hem
met fchiehjk genoeg ter dood bragten, te verfoeken , of fy methetnoff.
maals verplaatfen van hem hun oogmerk fouden konnen bereyken. Tot Krijgen
dien eynde werkten BiflTchop van Gabala, cn'Forpbyrms
fiillchop van Antiochien, en andere van hunnen aanhang, door hunne

*

vrienden te Hoof, een order uyt van- den Keyfer, waar by, onder be-
dreyging van ftrafFe, belaft wierd, hem fonder uytftel te vervoeren naarPityus, gelegen aan den oever van de Pontifche zee , de allerfchradfte

r T T^I tuu Tc^'' ^'^''^^ ^"^^ Tz'ana. D fSenHy wordvan des Bevel-hebbers lijfwagt tot het derwaards\ervoeren van hem S^-vrc^?

en al^n^?^^"^'' fr^^" ^7/"^ ^" onbefchoft met hem te werk "^/eSen gaven voor daar laft toe te hebben, ja feyden rond uyt, dat fy, iZ^^^dien fy hem het leven onderwegen konden moede maken' verfekerdwL
der hen waT^^ T'''' ' ^ovordcrd te fuUen worden. Oa-

Sikhevt a s nA h
^ '

wei een die meer op de gemeene menfche-

Shlvt tZ^^'l^^'^'u^f ^"^^^ de hand hem alle be-

f^A
^^^^^'/^e hy konde. Maar 't geen defe aan wreed-heyt ontbrak, had een ander fo veel te meer: wan? ook wasser eln on-

der hen, die fo boosaardig was, dat hy hier of daar aangefproken , om
den Heyhgen Biffchop eenige beleefdheyt te mogen betoonen , dat op-nam als een hoon hem aangedaan, te meer, om dat hy alles beda^t tot
het verhaaften van deffelfs ontijdige dood. Wanneer het fterk reg'^ende,
wilde hy, al was hy felfs tot op fijn huyt toe nat, met geweld voort.Hy nam , om dat hy wel wift hoe moeijelijk het den goeden Man fou-
de vallen, vermaak, om op het heetfte van den dag re reyfen. Qua-
men fy by een ftad, daar gelegentheyt was om fig ineenbadteverquik-
ken wilde hy daar met een oogenbfik vertoeven. Dus een peruvmen
tijd hefteed hebbende met die reys (die hem wreeder viel als de dood
cn waar door fijn ligchaam, gelijk mijnen Schrijver fegd, getaand, en
torood als een appel in de Son geworden was) quamen fy totComana
rontica (met tot dat in Armenien, %di]k Sozomemis

, dog t'onregt,
meend ) een ftad in Cappadocien aan den voet van den berg Anti Tau-

'c^' 1?^ wilden hem niet laten ruften, en fleepten hem nog vijf of fes
(Engelfche) mijlen verder, daar het grafen de bid-plaats van den H. Ba^
filïfius was, die in fijnen tijd Biflchop van Comana zijnde, in de ver-

volging

(O I tfS. p. 504. {m) Epi/^. 1 fTp.;?. 90 5. (») MW. c. 1 1 .p. ^6, Soz,om. Ith. 8
c. 28./>. 798. Socr. lib. 6. c. ii.p.i^i^, ThtodJik yc.:i^.p, 240. Niuph.lik i? e
37.^.428.

'
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volging ten tijde van Maxïmiams , te Nicomcdien in Bithynien het mar-

tel-lot had uytgeftaan. Men fegd, dat hem , als hy de nagt-ruft aldaar

Wörd van
gcnoot , de Martelaar verfcheen , die hem feyde >

Zyt welgemoed ,
broe-

fija naken- dcr , morgeu /uilen wy by malkanderen zijn , en reeds den Ouderling j

die aldaar den dienft waarnam, gcwaarfchoiuvd had van fijn komfte,

ichouwd. en belaft voor den broeder Johannesy die op weg was^ een verblijf-

plaats te befchikken. Chry/oftomus , dus gewaarfchouwd ^ verfogt des

morgens vroeg van fijn wagt daar tot elf uuren te mogen blijven ^ maar

dat wierd hem met norshcyt afgeflagen, en hy voort gerukt ^ omdereys

te vervolgen. Maar fy waren niet verre gekomen , of fy merkten dat hy

feer qualijk was , weshalven fy hem weder naar die kerk ofbid-plaats te

Dereydfig tug bragten. Daar gekomen zijnde, eyfchte hy witte kleederen , die

ter dood. hemfelven alvoorens van hoofde tot de voeten ontkleed hebbende.

Sterft, aandeed , en de fijne , aan die hem op-paften , overgaf. Vervolgens

ontfing hy de Heylige bond-tekenen , en deed fijn laatfte gebed, welk

hy met fijn gewoone lof-fpraakj Eere zy God voor alles dafergebeurdy

befloten^ en met fijn laatfte i^men verfegeld hebbende, fig uytftrekte,

en fijn fiele wei-gemoed aan Chrïftus overgaf Juyft was te dier tijd daar

ontrent een t^'famenvloeijing van veele Monniken, Heylige Maagden,

en andere godvrugtige perfonen uyt Syrien , Cilicien , Pontus en Ar-

menien, even of fy derwaards belchreven en t'famcn geroepen waren,

cnword die alle by fijn affterven groote droefheyt betoonden. Het ligchaam
begraven. ^^^^^ bcgravenis gereed gemaakt, en als van een zegepralenden held

met groote ftatie naar het graf gebragt, en in dat van étnH.BaJilifcus

Tijd van begraven. Hy ftierf op den dag van de verheffing des kruys ,
(welk hy

oudcl-dom
^^^^^ i^'^^"

blymoedig gedragen had) zijnde den vierden September

e.f.v; 'des jaars CCCCVII, oud twee-en-vijftig jaren en agt maanden ; drie

jaren en drie maanden na dat hy gebannen 5 en negen jaren, fes maan-

den j en festien dagen na dat hy Biflchop van Conftantinopelen ge-

weeft was.

Negende Afdeeling.

Uytbeelding van Chryfoftomus perfoon , itiborft en bequaamhedcn.

INHOUD.
Chryfoftomus uyterlijke gedaante, Hy helde vry wat naar haafligheyt.

Wat defelve in hem voortfette. Sijnyver voor God , en ongemeene

drift voor de waarheyt en eere der ReliQie Sm onvermoeyde naer-
' ^'

^Bifchopijkebed%mng/sjjneonJijdigheytyVry, ^ ^eyt en trouw infijne Bifchopijke bediening. Sijneonjijdigheyty vry-

moedigheyt en onbejchroomdheyt ontrent aUe.
'

Sijne veragttng van de

wereld. Svjne milddadigheyt , en ernjiig vermanen 'van anderen tot de-

felve. Sijne befchuldiging van niet gaftvry te zïjn onderfogt y en beant-

woord. Sijne nederigheyt. Hy wierd befchuldigd van hovaardy en

grootsheyt , en waarom. T>e redenen waarom hy alleenig at. Sijne

natuurlijke bequaamheden. Sijn groote geleerdheyt. Sijn talent in het

prediken en byfondere voortreffelijkbeyt in het verklaren der H. Schrij-

ten. Sijne verklaringen wierden gehouden voor de regelmaat van reg -

(inmgheyt. Hypraalde nietfeer metfijne wereldlijkegeleerdheyt.
Ver-

fcheyde treffelijke Mannen ffrooten uytfjne onderwijfing. ^^^^.^^^^f^'
gelijkelijke wijfe van fchrijven y en meejierfchap inwelfpreekenaheyt.
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IVat de Ouden daar van hebben geoordeeld. Onegte [lukken hem als
den Schrijver opgedragen. Het Boek, Opus imperfeaum, dat is

,

Het onvoltrokken Werk, is het JVerk van een Latijns Schrijver,
%t te houden is van dejöelfs Liturgie.

^ TT'^^^A' -^f
^^^^ fijne uyterlijke gedaante aangaat, (indien wy chryfofto-

I I
der Grieken Maandelijke Tijd-rekeningen gelooven ") een kort

v.n hem r'^^r'-i^'^ ^'u ^Tl ' ^""^ ^'""^ ^'^^^^
'
( waarom Talladiust.^;

vl (fy^M' had '£A..«.Kc\ .p.v.'ov . of een kaalkop was P;e-
lijK Zs///^J. Hy had een breed voorhoofd, dat vol rimpelen was Sijne oogen ftonden diep in fijn hoofd, dog hy fag^er gauw en vriende-
lijk uyt. Sijne wangen waren langagtig en ingevallen. Sijn baard kort
cn dun. Dus vertoonde hy een man, die de wereld waarlijk was af-
geltorven , die door de wonderlijke nauwgefetheyt van fijn leven het
yleefch aan den geeft onderdanig gemaakt, en de luften van fijn uyter-
lijke finnen aan de Wetten van reden onderworpen had. Van naturen natuurlijke
helde hy naar heet-hoofdigheyt , die door een ongemeene ftrenge onthou- f"^^g^^t
ding en matigheyt ontrent fijn fpijs en drank vrywierdaangefet, en hem
vry voortvarend en driftig maakte , om al 't geen fijn pligt , of het be-
lang van den Godsdienft raakte, onbefchroomd te ondernemen en kloek-
moedig uyt te voeren. Doorgaans vervoerde hem de yver voor God fo-enyrer
danig, dat hy geen gevaar fchroomde, nog overleg maakte , hoe een fa-ke uyt te voeren. Hy hield vaft aan de voorfchriften van godvri^^^^^^^ T^S-heyt, en deed fijn befte, om anderen tot het felve gevoelen^te d^^^^^^^^^

^2.Tt "^"^'^'y' agtbaarheyt van de Chriftelijke Rel|ietegen de ondernemingen van de Heydenen aan de eene, en Ketteren aan

ï rïd T "^'yf'
^i^PPerhey^Hy fchreef tegen dWn d"^^^^^^^^^en nep de Burgerlijke magt , wanneer fijne redenen geen ingancr vonden g^""^

fchan^n he't
^^^^y^^^?- ^-"> Phc^nicien! eennLSrigïand:'^^^^^^

duvLnTfr. '"J^^S/^g-^gt van de Chriftelijke Religie, noR met dcduylternifle van htt Heydendom en afgoderv bedekt wa^ n^tkl
hem, tot bekeering vanL landfchap,Mf^^^^^^

SdV'Vn ^f"yfA ^y «^^^KeyferlijkePlakaCnft^^
vigde, en door dc liefdegaven van anderen, en van hemfelven, met
een beurs, om te kennen beftaan, voorfag. Self liet hy niet na tennjde van fijn ballingfchap , als hy verftond, dat het werk niet alleen ftil

di'^i^J^Tufut'
defelve weder aan te vullen, en hen, fo veel no-

öig was, te befchikken. Hy ftopte den laftcraars meer als eens den mond,
en bedwong de ftoutigheden der Arianen, Anomoianen, Marcioniten,
en andere binnen-vyandcn des Geloofs, mits hen door alle foete en aan-
gename wegen van hunne dwalingen op den regten weg te brengen

l.J\^^/''^'^'a- u^^
P^'^''" Biffchoplijk ampt met alle N«r(Hg-

bedenkehjke neerftigheyt en trouwe. Hy verfuymde de openbare gebe- ^'y' ^i»
den nietj hy predikte dikwils, en by fommige tijden van hetjaar, by.^'^'^""'^-
fonder in de Vaften dagelijks. Wierd hy daar in door fijn fiektet'eeni-
ger tijd belet (^), dan was hy gewoon fijn gedwongen ftilfwijgen, en af-
welen van fijn Gemeynte fwaarder te wikken , dan fijn fiekte felf. Hy
was fo dra niet eenigfinsherfteld, of hy keerde, als zegepralende en met
verheuging van fijn gemoed, weder tot fijn predik-ftoel, met betuy-
ging, dat hy de gelegentheyt om weder met fijne toehoorders te fpreken,
aanmerkte als de foetfte voortfetting van fijn gefontheyt , en daar fo me-

[M m m m ] ^jg

(^) Pallad.c. io.p.99. (h) rid.Phet,Cod.i7i.col,^^i, FUXhrjC. HomiU.df div
l<>c.N.T,T»m. ^.p.i.
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de aangedaan en vermaakt was, gelijk die na een lange reys en verdrie-

En onfijdi-tig afwefen gefond t^huys gekomen zijn. Hy ging fcherp aan tegen de

Sn7der^"g^''^g^^^'^^^^^" van fijne C/erpe, die dcor het niet toefien van een fag,

icUs. ten en flappen Voorfaat tot een flordig leven vervallen was^ en, hoe-

wel hy daar door vry in den haat raakte, fchortte, fonder aanfien van

pcrfonen, alle, die fijne vermaningen en overredingen niet wilden in-

volgen, van hun dienft op^ of benam hen wel defelve t'eenemaal. Sij-

ne berifpingen waren fcherp en fonder aanfien van iemand : hy vreesde

en verfchoonde de Grootften niet i en aan de andere fijde , hy verfmaad-

de nog fag niet over het hoofd die de allergeringfte waren. Te groot

was fijn moed, als dat hy om eenige infigt ter wereld fijn pligt foude

hebben verwaarloofd. Geen belang of voordeel konde hem bewegen,
anders te doen , en geen fchrik of bedreyging hem te rug houden.

Merkte hy ergens een dadelijke misflag, die van eenig belang was, hy
fprak de Ichuldigen daar over aan , dog als defelve fijne vermaningen by

huys niet aannamen, bragt hy fulks fekerlijk op den ftoel, en dat mee-

nigmaal niet fonder fcherpe beftraffingcn > ^t welk de Keyferin , en de

groote Dienaars aan het Hof bewoog hem fo vinnig en hard te vervol-

gen. Somtijds poogde hy den menfchen de fonde tegen te maken , hen

door fchimpende benamingen (f) aanfpreekende > dus noemde hy ^ieH

dronkaard, een water-drinker dtn gierigaard, een arm menfch,cn den
dief\ vriendelijk en weldadig. De deugd wierd , waar fe fig opdeed , fe-

kerlijk van hem geprefen en aangefetj hy had meer agting voor een ma-
tig Jongeling , dan van een oud dog gulfig menfch > meer voor een

oud man j die leergierig was, dan een onwetend Jongman j meer voor

een arm flegthoofd, dan van een geleerd wereldlingj meer van een deugd-

^j" faame leek, dan van een luyen en tragen Monnik. Hy veragtte de wc-

waeid."
^ ^^^^ > verwierp alle deffelfs aanlokfelen en betoveringen. Geene be-

geerte tot rijkdom had op hem vat. Van alle bevorderingen was hy af-

keerig, en wanneer hem die groote waerdigheyt wierd opgedrongen^
ftak hy niet eenen penning van de ruyme inkomften dier Kerk i«

lijn fak, en nam'er tot fijn gebruyk niet meer van, als enkelijk fo veel

als tot een matig en fpaarfaam leven van noden was. En hoewel
fchoon als iemand ftond om een gunfteling aan het Hof, in da/t^jd, en

van alle man te zijn, en door een weynig infchikkens en toegevcns mo-
gelijk meer als iemand in die tijd foude zijn bemind en begunftigd ge-

weeft, cgter wilde hy geen ftap uyt fijnen weg wijken, al had hy'erde

grootfte agting en eer mede konnen winnen, of fijn Bisdom, ja 't leven

felf , mede behouden.

Sey; •

?^^v.^"s^^ gefeyde, ging in hem vergefelfchapt fijne milddadigheyr,

LfeKcrk "/et alle fijne andere deugden te boven ging. Sijn eygen in.

ca Armen, komft vyelk vry groot was, had hy, noe jong zijnde, overgegeeven
tot onderhoud van de Armen, en de Kerk van Antiochienj en tot den

ftoel van Conftantinopelen bevorderd, nam hy de rekening op van de

groote inkomften van die Kerk, en wat tot fijn huyshouding vereyfehc

wierd, en befteedde al 't geen hy boven nootfakelijkhcden konde over^

fparen , tot liefdadigheyt en godvrugtige gebruyken , bouwende een groot

gafthuys, 't welk hy voorfag met nodige oppafi^ers, en begiftigde met

fo veel inkomen, als*er toe van noden was. Hy maanden de Rijken gefta-

dig aan (^e) tot mededoogentheyt en milddadigheyt. Hy verfogc hen

om een gedeelte van hunnen overvloed tot het bedekken van de naakte len-

denen
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denen der Armen ^ en verquikken van derfelver ingewanden ter fijde te
leggen, en voerde hen te gemoet, wat voordeel fy daar uyt in de aan-
ftaande groote rekening trekken fouden , en dat fulks van onfen grooten
Heer foude erkend worden^ als een weldadigheyt aan hem felfbewefen,
tot welken eynde hy meenigmaal ophaalde de woorden van onfen Salig-
maker

>
Het geen gy aan een van de minfte mijner broederengedaan hebt

dat hebt gy aan my gedaan. Hier door vermurwde hy veeier harde her-
ten, en bewoog defelve hunne beurfen in den fchoot der behoeftigen uyt
te fchudden. En feker hy was fo kragtigen voorfpraak voor de Armen,
en bepleytte hun faak met fuiken nadruk en voorfpoed^ dat hy geby-
naamd wierd, 'iw«W 0 w êAg>;^o<rJv,jf , "johannes de Aalmoe(fenier. Ik weet Waarom
wel, dat hem nagegeeven wierd niet galtvry te zijn ; maar fuiken ma- S'^e'»

nier van doenf/} Itreed tegen fijn inborft , en wierd van hem aange-S."^*^
fien als fijn perfoon en ampt onbetamelijk. Hy konde niet drinken en
brafl^enj hy wilde niet lagchen en fchertfen, gelijk die open tafel hou-
den gemeenlijk doen moeten. Hy oordeelde ten hoogften onredelijk te
zijn, dat een man, tot bediening van dengodsdienftovergegeeven, de
phgten van fijn ampt ter fijden (lellen^ en hemfelven met het fchaffen
van de kok, en met de keuken bemoeijen fou, want dat foude zijn^
als of een Leeraar wilde een kok worden, en daarom gaf hy, daarover
aangefproken , tot antwoord; Hetpaft niet

, datwy, die onsfehen tot
het bidden en bedienen -van het woord overgegeeven hebben, het woord
Gods verlaten, en de tafelen dienen fouden. Die foort vanonkoftenoor
deelde hy beter aan de Armen te konnen hefteed worden, en agtte de
felve aan tafel-yrienden . en weelderig gefelfchap te koft te leglen,' een
foort van Kerk-rovery. Ook was Conftantinopelen een feer volkrijke
Itad, en ( t welk haar van Heydenfche SchrijversM meermaals te laft
gelegd wierd) een plaats van veel weelde en onderlinge onthalingen
en daaromj wift hy wel , dat hy niet konde fommigen onthalen , of h^

Ichrik en verbaaftheyt aan denken kon. Verder verantwoordiging kande Lefer vinden ^ll^lladius Maar hoewel hy in di^foort van her-H,wa* tbergfaamheyt geen behagen had, egter was hy ongemeen bereydwillig , Kg-om vreemdelingen, en byfonder fulke, die fig aan de ftrenger foort van
Godsdienft-oefFeningen hadden overgegeeven, te herbergen^ waar toe vreemde,
hy ook anderen met allen ernft aanmaande , hen errinerende het woord ""2'°'

v^nChriftm-, Ik was een vreemdeling . en gy hebt my geherbergt (^h')

.

en dat door die foort van herbergfaamhcyt veele onwetens Engelen ge-
herbergt hebben (j). Hy was in het midden van al fijn weérgaloofe be- ongemeen
quaamheden, en in alle eer en waerdigheyt, die hy genoot , fo ne- "«'^erig.cn

derig, dat hy anderen daar mede ten voorbeelde ftrekte. Hy was een ^S^f
volflagen vyand van alle onnodige ftatie en ydelheyt, fo dat veele, die tuycingca.

gewoon waren ter kerke te komen, of naar het bad ofmerkt te gaan met
een grooten en pragtigen fleep van dienaars, door fijn voorbeeld en aan-
maning, maar van een of twee dienaars gevolgd, voorden dag quamen.
Hy had geen fmaak in het minfte dat naar vleyery en toejuyching ge-
leek. Wanneer de Gemeynte meenigmaal fijne deftige en cierlijke pre-
dikatiën hoorende, hun genoegen toonde met toejuyching en hand-klap-
ping, met het ftampen hunner voeten en andere berooningen van blijd-

fchap ( volgens de gewoonte van die , en vroegere tijden ) , fteuytte hy
fulks, en voerde hen te gemoet. Dat men, fo doende, van de kerk een

• [Mmmm 2] Toon-
(ƒ) Vid. Pallad. c. ii. p. 102, 106. (g) Liban. de Templ.p. 22. De vit.fux.

EnnopAn Aedes.j).'i,6.aliiqiie. (h) Matth.i^.^^. (») Heh.1^.2,
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Tooneel maakte {k) > dat hy die wijs van fijne predikatiën te roemen

niet goed keurde j dat te doen , gelijk hy hen leerde , niet het toe-

juychen fijner predikatiën , maar defelve werkileUig te maken de befte

Groofsheyt r-ücm vvas , die fy hem geven konden. Hem ging wel, moet ik beken-

Ta gegee™
^'^^ hovaerdig en groots wasf/^, om dat hy van naturen

ven. ftatig en ftrengwaSj en altijd, fonder iemands gefelfchap, alleen aan ta-

fel fat j 't welk dan geduyd wierd als een feker bewijs van fijne hovaerdy

Opde eo grootshertigheyt. Maar, alles ingefien^ hy deed het om defe re-

?aaïatieg-
• ^^or eerjt ; omdat hy, wegens fijne gewoone hoofd-pijn ,

geen

gen word Wijn dronk j waar door hy figfelven niet in ftaat vond , om anderen aan

wowd
tafel j naar de gewoonte van die Landftreek , te onthalen. Tentwee*

dm j hy had een ongemeen flappe en fwakke maag , die veeltijds fo buy-

ten order was, dat hem de reuk en het gefigt felfs van fommigc fpijfen

verveelde ^ en hy van het geen voor hem bereyd was niets konde nutti-

gen , maar wagten moefl: dat'er wat anders wierd vaerdig gemaakt j niet

om dat hy fo lekker en keurlijk , maar om dat fijn maag fo onverbeter-

lijk fwak was. Ten derden om dat het wel gebeurde , dat hy in fijn

ftudeeren en goddelijke overdenkingen befig, of door Kerkelijke faken

belemmerd, de tijd van fijn middag-eeten liet doorfchieten, en niets nut-

tigde vcx)r den avond. Dit waren de waaragtige redenen, waarom hy
altijd alleen eeten wilde. En 't isfeeker, dat fijn geheele leven, om wel te

feggen , een geduurig vaften was : want hy had reeds van fijnejonge jaren
af hemfelven fodanig tot de uyterfte ftrengheyt in het vaften cn doodcn
van fijn vleelch gewend, dat fijn maag t'eenemaal verdorven was, hy
geen gewoone fpijfe by-na meer verdragen kon^ en fijn natuur fodanig

verflapte, dat fijn gefondheyt door geene hulp-middelen van de genees-

kunde te hcrftellcn was, en daar door de grond van de veelvoudige fwak-

heden en fiekten, die hem tot fijn fterf-uure toe aankleefden , geleyd

wierd.

tiTiijkc
"^^"^^"^ ^^"^ verrijkt met veele uytmuntende gaven en be-

bequaam- quaamheden , met een klare bevatting , veerdig oordeel ,
fcherpfinnigc

hedep. redeneering, en merkelijke uytvinding, daar een veerdighey t in het fpre-

ken, en een byfondere bequaamheyt om fijne gedagten uyt te drukken

byquam. De faken vlogen fchielijk in fijne herfifenen en verbeeldingen,

en het ontbrak hem aan geen woorden , om defelve naar eyfch te bekle-

den en op te fchikken, gelijk fig dat klaar opdoet aan een iegelijk, die

maar de predikatiën van hem voor de vuyft gedaan , en by fulke fchie-

lijke voorvallen , dat hy hem daar toe geheel niet bereyden konde ,
door-

Serdbde ^'j"^ j^"^^'^ j^^^"' onder de befte Leermeefters dier

Godge- eeuw, een genoegfame voorraad van geleerdheyt en wijsheyt opgedaan,

lecrdheyt. hoewel hy niet veel gelegentheyt had om fig daar van te bedienen :
want

hy pleytte maar een korten tijd voor het Gerekt , en begaffig ftraks daar

na tot de ftudie van Godgeleerdheyt , onder het beleyd van C^Ieletms

,

Bififchop van Antiochien
, Eufebius en Tiiodorus ,

toenmaals Hoofden
van de Kloofters aldaar^ en naderhand Biflchoppen. Hy maakte fijn

werk met allen mogelijken yver en opmerking te lefen en te verftaande

Heylige Schriften^ die hy naderhand fo wijdlopig en nauwkeurig heeft

verklaard. Egter was hy meeft doende met de brieven van den H.^^^'-

lus, die hy felden uyt fijne handen ley ; temeer, om dat'er tuflchen dien

grooten Apoftel, en defen voortrefFelijken Kerk-voogd een feer byfon-

(i) Homil. 2. ad Anttoch.p. ij. crhomil. 'i.p.66. CT 7. p. 99- de Tnconfpr.Bei mt. Ho-
rml.A,.ip. Homil. 17. in Matth.p.zii. O'Mi f>pws. (l) PMad.c.U).p. iSi.

C.ll.p.ioi. Socr.ltb.6. c.^.p.-^oT^.
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dere eenhelligheyt van aart en inborft fcheen te zijn. Dus de Hevlicre "„dik«

he^t verfameld hebbende, deed hy by-na met anders als prediken enanderen te onderwijfen; welk hy li klaar en duvdc-l.ilr f i \
overtuygend, fo gepaft en onil,di en egt:".^^ L.t .Sevïenbevalhgheyt deed, dat onderalle de Oud-vadersn/emandCdlr Jnovertrof, en maar weyn.ge hem gelijk waren. Hy verklaird "deSVhr.V

Een ee^.^Ln'T^''^'r''fk r """^ f-Lar de let^efop^^^^^^^^ten gelukkig talent, 't welk hem als eygen was, daar anderfins de voorname dntt van die eeuw was de Schrifumr tot gelijkeniiTen te
,
'kt "

d.epfinnige fin.fpeel.ngen te maken, en defelvelptn gïe me e„ ve"

'

gelogte w.jfe te verklaren, en'er een fin aan te geven, d'.e m^ desêhrif

Hv'vTh
en uytgevonden z.jnd^e, nergens nut toe w fHy volgde m alle fijne verklanngs-predikatien den duydelijken fin,Xl.g van (elf opdeed die hy ontvouwde en met eemgè korie en kraetfge aanmerlangen ophelderde, en dan ('t welk fijne t^pafiing was)

n,W .uf^
" ^'gemeene vermaning en opwekking, die iuvft

dS ike dl"''
^°°'g«"de redeneering vfoeide , maar op eenige fe

SedrJn^fn "T' ^T,',
^'g''"? ^an fijne toehoorders, krfgdgaangedrongen wierd. So gelukkig wierd hy in het verklaren van rfp

Schriftuur geoordeeld dat feeker °udSehrijvLc«»} o„rverfXd datfijn gevoelen en oordeel over den fin der Schriftuur
""y"^7'=«'>er1

'
aat

gemeene baniere ftrekte, welk fo ver einT Ir 'ei-

sers eenige Schriftuur-p aats, a^ „vtfènfn In/"^'^'"'
klaarden ,%n fijn gevoelen daar van verfchilde H / 7 Vl'
gevoelen aanftond! aangenomen en helr^^^^ '

1^'''^ alsdan fij„

len aanliep, geoordeeld wkrd So fev^
'
'""j^ ^^'1'..^'^^

gewoonte^e^fgebruykvardeKerkr'eS

«r&fag-d^aS^f^oX^^^
ren fijner toehoorder een gfSelXn ?^'"

'

fondaLrs „iet kondernaller deS ^^lef^'^^A^'^^'f^^'^^'
ben e„ te kulTen doordien hy^ fiSie^nle^nlfg^l^^^^^^^^
deed en vermaak toebragt. Hoewel hy in een groot geS vTn wT » .

ter gaf die (hoewel men het met altijd duydeliik onderfchevden kon 1

alwaar wel de fmaak en koleur van het water niet konnenonderfcheyden fii- FSi-

Te^^deKr^rvTl^^^fg
treffelijke Mannen heeft aangV-kt

J^^^^^^

het ChHft """f ''f'iT'"''
werkftellige w.jshfyt in^de faken va,^

±>iiichop van Helenopolis; IjT^orm, bekend met den naam van de^é" '""hcj.
lu/ier; mus, <JMarcus, en Theodoritm BilTchop van Cyrus, en ver-

te hebben^
''^ ''^ een «re rekenden fuiken Sleefter gehad

u 7' k'^",
y'elfpreekentheyt

, die hy in de fchool van Z,/^W geleerd s,i„ mhad, bragt hy over in de Kerk, daar hy defelve gebruykte tot dienfti'^&i'rcvc».
van lijne

,
en verwondering van de volgende eeuwen. Si in ftiil is klaar

luyver, gemakkelijk en cierlijk; hy drukte fijne gedagten op een feet

i
Mramm j] „g.

(w) 'A.o.v^u. ^vi. ap. Savil. Tm. S.p.-^tS.
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gepafte, gemeenfame en verftaanlijke wijfe uyt, en kondc fomtijds de-

lelve, wanneer het de ftofFe vereyfchte, of de tijd hem fulks toeliet,

met een nette cierlijkheyt bekleeden. Getuygc zijn daar van lijnedoor-

wrogte Verhandelingen , van hem gemaakt te Antiochien , daar hy

fijne gedagten met meerder gemak en bedaardheytkonopftellen, als wel

daar na. Indien hy het is, aan wien de brief van Ltbanïm {ft) gefchre-

ven wierd, hoe verwonderd ftond dien grooten Man over een fijner re-

den-voeringen ^ (die egter een van de eerfte was, die hy ooit maakte)

wanneer hy defelve eenige meefter-redenaars voor-las , die daar overjuych^

ten ,op-fprongen, vreugde-galmen uytteden, en alle andere tekenen van ver-

Enge- baaftheyt en verwondermg maakten ? Uyt dien hoofde befloot Ifidorus de

vcJkhc^*"
?*é'////^(?r, dat Chryfofiomusj gemerkt (volgens Tktarchus regel) duydelijk-

denc. heyten gemakkelijkheyt , bewijfen van een Attifche welfprekendheyt zijn,

boven alle anderen de kroon fpande, alfohy fekerlijkalle, die inde fuy-

verheyt van de Attifche woorden , en in de klaarheyt en duydelijkheyc

fijner uytdrukkingen verre te boven ging. Suidas getuygd (0) j dat

nooit iemand in eenige eeuw fuiken ruymte had van woorden , die van

hem fterker voortvloeiden , als de wateren uyt de fluyfen van den Nijl.

Een van fijne Nafaten(/)op den ftoel van Conftantinopelen, prijft onge-

meen de aangenaamheyt van fijne welfpreekendheyt, de diepte van fijne

bevattingen, de klaarheyt en onuytdrukkelijkehoogfwevendheyt van fij-

ne reden-voeringen ^ de kragt en door-dringend heyt van fijne rcden-konft,
en wonderlijkeen fenuwagtige nadruk van fijne redeneeringen, in op-
figt van welke de beroemdfte Redenaars van Griekenland by hem niet

meer als kinderen waren j insgelijks roemd hy fijne verwonderlijke op-

heldering van de Schriftuur, fijne fedelijke opwekkingen en vermanin-
gen, fijne verklaringen van de plegtigheden ontrent de hoogwaerdige
bond-teekenen , en lof-redenen ter gedagtenis van de Heylige Vaders en

Martelaars j welk alles byfonder te toonen , hy feyd fo vergeeffen on-

derneeming te zijn, als of iemand de groote zee in een beker pakken,
of den Nijl met een pint meten, of het water uyt den Euphraat fchep-

chryTofto. P^" ^^^^ wonderlijke bequaamheyt en veerdigheyt maakte hem

mus wan- aangenaam in die, en federt eerwaerdig in alle volgende tijden. ^^^^

gcgw/cn
^^^""^ "^^"^ Chryfofiomus y of de gulden-mond

• ven } die wy egter hem niet dan een eeuw of twee na fijn dood merken

Chryfoflo. toegcëygend te zijn. Sijne Boeken en Verhandelincren,^tzy vanhemfeli
musBoc.

gefchreven^ of door Schrijvers uyt fijn mond opgefteld, zijn niet min

tal-rijk als treffelijk. Nkephorus feyd ons(^), dat hy meer alsduyfend

sijn fcer Van dcfclvc gelcfeu had ; dat hy die van kindsbeen af^al had behandeld,

en al geen hy wift enkelijk aan defelve moeft dank weten. Onder die

alle geeft Suidas fijne fes Boeken T>e Sacerdotio , VanhetTriefferfchaJ?,
om derfelver geleerdheyt, cierlijkheyt en verheventheyt van ftijl, de

eerfte plaats 5 vervolgens fteld hy de Uytleggingen der en ver-

klaring over de vier Euangeliften. De overige, feyd hy, zijn fondcr ge-

tal , en die te willen tellen is niet het werk van een menfch , maar van

En vceie ccu Wcfcu dat alwctcud is. Immers daar zijn nog meer van deflelfs

yrSift."
Schriften overgebleven , als ooit twee andere Gnekfche Vaders tYamen

gefchreven hebben , en egter heeft de tijd ons van veele andere beroofd:

want hoewel hy over den geheelen Bijbel gefchreven heeft (r) ,
ontbre-

ken ons heden veele van deflelfs Üytleggingen over het een en
^^^^^^^^

(«) ^p. Iftd. Peluf. lih. 2.EpiJ}.^z.p.ii6. (0) Jnvoc'Xi^^^YS. (p)
PhUotkOrat.in

Bafil.Greg.& Chryf Tom. z . Biblioth. Patr. Gr. Lat. lih. . . ƒ7. 3 2 9. 1 3 • ^'
^'Z''

350. (r) Caffiod. Divin.Ua.prtf.p. ^11. Snid.loc.cit,
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declte. Onder de vermifte zijn buyten twijfel veele fijner brieven , al-
lo het grootfte gedeelte der overgeblevene (ren getale ontrent van 255.)
ten tijde van fijn ballingfchap , en alfo in de drie laatfte jaren fijnes le-
vens gefchreven zijn Een vermaarde brief is^er van hem, die thans Onder at,-

iciiandehjk en lekerlijk met een quaad oogmerk trefnioord word ik meen
iijn brief aan Cafarius den Monnik, (van welken by fommi^der Oii- SLt"s
den gcvvag gemaakt word) tegen de kettery van .^polünariT, waar in
een uytdrukkelijk en onwraakbaar getuygenis is tegen de leere van deDiefchan-
verleltltanding {tranfnh/tanttatte) in het Sacrament des H. Avondmaals d^'ijkvcr.

Een feer oude overfetting van defen brief (want het is vry onfeker, of
^ Griekfche wel ergens meer te vinden is) is in defe latere eeuwen door
Tetrus Martyr aan 't ligt, en indeBoek-kamervanden Aarts-Biflchop
Cranmer gebragt, dog, ten tijde van dies Mans gevangkenis en marte-
laarfchap, nevens andere fijne Boeken, daar iiyt gdigt, en dus aan kant
geraakt. Dus heeft men daar niet meer van gehoord , voor dat binnen
korte jaren herwaards de Heer Bigotius, een geleerd Parijfch Edelman,
in een Boek-kamer van feeker Kloofter te Florencen, de oude Copy (de
felve, daar Tetrus Martyr de fijne had uytgehaald) vond, die hyna-
ichreet, en met een voor-reden, om agter '7^^//.?«sf///j-levens-befchrijving
van Lhryfoftomus te voegen , drukte. Maar de yveraars voor die Kerk
aat merkende, en fchrikkende voor het gevolg van fuiken huvs-ffetuv-
genis tegen een hunner geliefdfte en gewigtigftegeloofs-pointen

, namen
de voor-reden en dien brief in beflag, en verdonkerden defelve fo als fe

1?/'"!?/!'^?'/ S°^yg^"ishetvoor..«;>^./^-.é,^i.^W
4ioet dat hyhet Itgt haat, en tot het ligt niet komt op dat fme

iXnlo!:' ^'^'f
^ordenCsy Over fulkef fchandelijke'n ?n bedrf

"

lijken foort vati doen heeft f^^^^ ^^\^^,d Franlch Froteihnt met regt

voor ^tt^
wereld geklaagd in een fcherpe en klagende voor-reden

ornn^fn
^najiaf^us Smaita «. * Maar genoe- hier van. De

g oote naam en agtmg van defen doorlugtigen Man heeft over hem ge!

Vaders der Griekfche Kerk , verfcheydene Schriften, als of hv'er Vadervan was, opgedrongen zijn Op die lijft ftel ik voornamelijk fijn.O/z/xvaifche
mperfeaum, Onvoltrokken Werk over Mattheus , 't welk ik wel be- Schntten

kenne een oud Werk, en van een geleerde hand gemaakt te zijn , maar „^t^vaoook buyten tegen-fpreeken met Arianery^ en eenige andere ketceryenbe- clTyuZ-
Imet isj fo dat het feekerlijk geen Werk van Chryfiftomus wefen kan,
en niet onwaarfchijnlijk gegift word van de een of de andere Schrijver Het o*«,
der Latijnfche Kerk gemaakt te zijn. Immers men heeft nooit gehoord, ""f^/-
dat het in het Griekfch gevonden is, fo datTofevims (v) hetfpoorge- ^L"'^
heel bijfter is, wanneer hy feyd dat het meer als eens in het Griekfch en foltnuT
Latijn IS uytgegeeven. Van fijn Liturgie, of Voorfihriftvm Kerk-^re^
beden,j^dooi ik, gelijk als vandievandenH.^^//;^/x, dat fe opgefteld
IS tot dienft van fijne Kerk te Conftantinopelen , maar wat beknopter als
die van den H. BafiLms , dog even als die van tijd tot tijd iiytgebreyd
en veranderd is naarde tijden en perfonen, die defelve behandelden , ver- Chryfofto-

cyfchten. Dat is de reden, waarom het niet op eene wijfe word gelefen, "?"sLitur,

cn'er fo verfchillende affchriften daar van gevonden worden. Dog 't zy hier
mede hoe het wil, defelve is in groote agting by de Oofterfche Chri-

mede

O) Joh. 3.20. {t) "Edit, tondin. i6%i, 40. (v) ^ppar.fac. in Joh. Chrjf.p. 855.

• Onfe Schrijver fchijnt onkundig geweeft te zijn, dat dcfen brief door den Heer Bafr.age
, [q alsliy

te Parijs door den Heer Bigotius was uyrgegecven , weder in 't ligtgcbragt, en in'r jaar MDCLXXXVlt
te Utregt gedrukt is, nevens eenige andere brieven van den voornoenuleu Heer B^fnagt, i» ».
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ftenen , en word in de Griekfche Kerken gewoonlijk gebruykt tot op

defen dag toe.

Tiende Afdeel in g.

Gefchiedeniffen na Chryfojiomus êioodi^ ophemflaande, worden vervolgd.

INHOUD.
Taus Innocentius fchrïjft aan Arcadius , en ontfegd hem de Kerk-

gemeenfchap. Honorius Jcherpe briefaan Arcadius. Arcadius heeft

berouw, vernederd Jigy en word weder aangenomen. Wraak over

Chryfoftomus vyanden. Het droevig eynde van de Keyferin Eudoxia.

Arcadius Jierft in het befte van fijn leven. T)efmerteny pynenendood
van verfcheyden andere fijner vervolgers. Theophilus, BiJ^chop van
Alexandrien , fterft wanneer en hoe. Chryfoftomus Kaam word eerft
van Alexander, Bijfchop van Antiochien, in de Kerk-lïjft gefteldi en

daar na insgelijks van Atticus , BiJSchof te Conftantinopelen > die

ook daar over fthrijft aan Cyrillus , thans Bijfchop van Alexandrien.
C^ïiWws fchryft weder ft:herp aan Atzicvis. CyriWus voor-oordeelen
tegen Chry(o^omus worden ajgelegd de gelegentheyt daar toe. Hy
word verjbend met de gedagtenis van Chryfodomus. Chryfoftomus
overblijf/els worden van Comana naar Conftantinopelen vervoerde
Wanneer en hoe. Chryfoftomus ft:hriften worden opgeteld.

I- tij^iing van Chryfoftomus dood vloog over naar Romen, tot

I
1 onuytfpreekelijke droefheyt van den Paus Innócentius, cnal-

Innocen. levroomen, die defelve hoorden. Innocentim , nu geen hoop

ftgdTrca. '"^er fiende om iets door goede middelen te vorderen , nam voor , Ker-
dius door kelijke ftraf te oefFenenj tot welken eynde hy den Keyfer en de Keyferin

k^"rk"g'c ^^1^ Kerk-gemeenfchap affneed, 't welk hy deed door een briefC^)
mcenfchap. aan xylrcadius ( die by de Schrijvers van de middel-en latere eeuwen

der Kerk gevonden word), waar in hy hem voordroeg ;
„Datdeftem-

"me van het bloed fijnes hiotdiCts Johannis tegen hem tot God riep^

"gelijk eertijds dat van den regtveerdigen Abel tegen lijn broeder Cam,
^en fekerlijk foude gefogt worden j te meer, oni dat hy fulks niet al-

leen gedaan, maar (elfs in tijd van vreede de Kerk en de Dienaars Gods

"vervolgd, en fonder wettelijke Regts-handeling den grooten Leeraar

''der Kerke, en in hem Chriftus felf , afgefet hadj waar over hy fig

"^eyde te beklagen, niet om JohanniswiXj, die nu reeds falig was , maar

''uyt medelijden met die daar aan handdadig, en deelgenooten aan fo

" grooten verlies waren , gemerkt niet alleen de Kerk van Conftantino-

pelen , maar alle de Kerken van de geheele wereld daar door fuiken

^'goddelijken en welfprekenden Man moeften miiïen , en dat door 't aan-

" ftoken van een vrouw , die binnen korten hare verdiende ftraf ontfan-

gen fou , een tweede Delila, die hem fijn fterktehad benomen, en dit

" by alle hare fchulden doen voegen. Dat hy , om alle die redenen

,

hem en haar affneed van alle gemeenfchap aan de fuyvere en Heylige

"verborgentheden, gelijk ook alle Biftchoppen en Kerkelijke perfonen,

die fig fouden onderwinden hen het Sacrament uyt te deelcn j
dat hy

^l^^rfacius, hoewel reeds dood, voor geen Biflchop erkende, cn ver-

bood deftelfs naam in de Heylige lijft aan te tekenen, als ook die van

„alle

(^)J^>^t-apGlyc.^„r:.Part.^.p.l^aMit.Pmr.NicephMh.l^
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3i alle de Biflchoppen , die met hem deelgenootfchap gehouden hadden.
35 En aangaande Theophilus, dat hy denfelvcn niet alleen affettCj nlaar
win den ban deede, en als geheel vervreemd van de Chriftelijkc Reli-
jjgie oordeelde. Insgelijks fchreef ook Honorius aan Jrcadms (b) .VLomrini
hem bekend makende , Dat hy ten hoogden verwonderd was , en niet
bedenken konde^ wat godloofe en duyvelfche magt hem bewogen had fan% aan de wille van een vrouw over te geven ^ en dingen te doen, die
geen godsdienftig Chriftcn Keyfer ooit te voren gedaan had. Vervol-
gens voerde hy hem te gemoet alles wat'er gefchied was , en befloot^
dat hy fijn werk moeft maken, om niet met woorden , maar metdedaad^
en verbetering van 't geen qualijk gedaan was. God en menfchen te vol-
doen , en fig verfeekerd houden , dat de gebeden der Priefters de befte
beftiering en veyligheyt van het Rijk waren. Arcadhts wierd door de- die berouw

fe aanmaningen en ftraf-bedreygingen fo ontwaakt, en voelde fodanigen
wroeging in fijn gemoed, dat hy^ berouw hebbende, aan Innocentius
door een brief(f) (die wy door de felve hand hebben als de voorige,
alfo de oudfte Schrijvers daar geen gewag van maken) betuygde ^ Dat
hy aan 't gedane geen fchuldhad, maar fulks die rampfalige Biflchoppen,
die alles onder het dekfel van Kerkelijke orders uytgevoerd, en de fchuld

r u
hadden, moeft gcweeten worden, en hy in fo verre

fchuld had, dat hy derfelver onbillijke enonregtveerdigevoorflagenhad
ingevolgd, en goedgekeurd. Dat hy daarom Acacius , Severianus

,

Theophtlus, cn alle de anderen, rekenfchap van hun doen foude doen ge-
ven Wat de Keyferin aangaat, feyde hy, die is reeds genoeg eeka-
ftijd, en, door droefheyt, in een gevaarlijke fiekte, daar fy thans aan
legd, gevallen^

P/ï/y ^^«^ ^^^^om verfogt met fijn vonnis niet voort
te gaan

,
allo God lelf eene misdaad niet twee-maal ftraft. Men voegd « vcrgiffe-

er, om het verhaal alle fijne leden te geven, byf^), dat
"'^

op het onttangen van dien brief, m die openhertige bekentenis genoe-

^^?T"^?i" rT aangefchreve Kerk-ftraf vry-fprak.

..ruJr^^l t ^^Tls^^^"".
Arcadïus opregt was, of niet, immers Goddelijke

eerlang ontwaakte de Goddelijke wraak tegen de voorname ophefFersen:^I"^r'
uytvoerders van dat droevige treurfpel. Voor eerfl^ de Keyferin Eudo- ^'Jvyat
xta, die , als het voornaamfte wiel^ alle anderen had gaande gemaekt , 'J^»-

wierd drie maanden na Qhryfoftomus dood {é) van barens-nood overvaU
len, dog de vrugt , in haar ligchaam geftorven , verrottede aldaar

^

waar door fy fo vol pijn en fmerte wierd, dat fe binnen korten droevig
ftierf Anderen feggen (ƒ) , dat fy van d^ wormen wierd opgegeeten

,

en dat men haar dood-bus fag beweegen. Ik weet wel ^ dat {g) Socra-
tes, en uyt hem Marcellinus{h) , hare dood ftellen in het jaar onfes
Heeren CCCCIV , en alfo drie jaren voor de even genoemde tijd j maar
behalven dat in de aangehaalde brief van Arcadïus van haar , als nog le-

vende, gewag gemaakt word , Zonaras
, Cedrenus en de Griekfchc

Schrijvers berigten ons eenparig, dat Eudoxia niet geftorven is, als on-
trent drie maanden na de dood van Qhryfoftomus. Ook is het niet ver-
werpelijk \ geen Baronius dien aangaande aantekend, dat, indien fyfo
lang voor Chryfoftomus geftorven was, Talladius <ixix fekerlijk wel van
foude opgehaald hebben , wanneer hy van de merkelijke ftrafFen , Chry-

foftomus vervolgers overgekomen , verflag geeft. Maar wanneer ook die

Keyferin geftorven mag zijn, of niet, (de wijfeegter, op welke fe ftierf,

[N n n n ] ge-

(b) Ext, ejus litera in Jur. Graco-Rom.ibid. (c) Locis fupr.citatis. (d) Vid.Gljc.ibid,

p.z6o. (^e)Zon.jinn:Tom'^..f.^i. (f)
Ntceph.ibtd.f.-^^.p^ij^ (g)

ip.p.328. (h) Chron.p.i:^,
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gelijk wy even verhaald hebben , fchijnt merkelijke indrukken van dc
Goddelijke wraak te hebben) feker is het , dat Arcadius felf niet vec-

le maanden na Chryfoftomiis dood, in het befte, en in de kragt van fijn leven,

zijnde maar een-en-dertig jaren oud, uyt het leven wierd weg gerukt.

lylrfdcim , die in Chryfojiomus plaats was ingedrongen , raakte binnen
den tijd van anderhalf jaar aan kant. Cyrinus , Biflchop van Chalcedon^
viel, fonder dat men andere reden wift te vinden, als dat iVf^r»/^^ op
lijn voet getreden had, in een doodelijke fiekte, kreeg het vuuraan'fijn

eene voet ^ die dan moeft afgcfet worden, en daar na aan de andere, die

insgelijks wierd afgefet , en alfo het quaad dies niet-tegenftaande voort
liep

, ftierf aan ongemeene fcherpe pijn en fmerte. Ant'iochus en Seve-
rianus hadden een quaad cn ontijdig eynde. Anderen (/} kreegen uyt-

teerende koortfen , of een ongemeene verhitting , of pijn in hunne inge-

wanden. Sommige ftierven aan waterfugt, of kreegen de jigt aan hun-
ne handen , fo dat fe ongemeene pijn leeden aan die eygenfte vingers

,

met welke fy Chryfojiomus veroordeeling onderteekend 'hadden. Som-
lïiige kreegen groote ontfteekingen en bloed-gefwellen , waar uyt een vuy-
le ftank ^ verrotting en wormen voortquamen ; anderen wederom een
benauwde borft,en gelijk als een uytrekking van alle hunne leden. Som-
mige wierden by nagt door fchrikkelijke inbeeldingen buytens hvifs ge-
drceven, daar fy^ niet anders wetende of fy waren honder>, buyknd<i
op en neêr liepen, of wel met bloote degens in hunne handen ó^erftraat
fworven,even of fy een vyand fouden moeren tekeergaan. Een derfdve
viel van lijn Paerd, en brafe fijn regter been, daar hy op ftaande voef
aan Itierf. Een ander, fijn fpraak verlooren hebbende ^ lag agt maan-
den lang te bed, fonder dat hy in al dien tijd fijn hand konde aan fijn

mond brengen. Een ander wederom fwol, door een fterke kooft»^ èè
tong fodanig m fijn mond, dat hy, fijAgéffiöednietkoïinendeoJïtlaftêfl,
een fchrijf-boek eyfchte, waar in hy Hjn fchuld met eygen haödén aaft-

tekende. So blijkelijk en ten fpiegel van anderen vertoond fig ffieertig-

maal de Goddelijke fegtveerdigftóyt , dat de VOör-by-loöperr^ het kan
leien, en alle man feggen moetj fFa^rlük daar ü een Qod, die in de
wereld oordeeld.

*^

III. Ook ItdétTheophiks, BilTchop van Alexandrien , nietmeef^ls
vijt jaren na Chryfojiomus, en ftierf in het jaar CCCCXil a^^^^"^"^^^

flaap-fugt, of, als andere feggen, aan de fteen En indien het geen

JJamafcenus {k) uyt een Boek van den Diaken Ifldorus verhaald waar
is, lo konde hy, hoewel hy reeds op het uytterfte lag , nietfterven, voor
dat hy Lhryfojiomus fchildery had doen by hem brengen, envoofdefél-
ve eerbiedenis getoond had. Defe overleden zijnde, wierd de faakvan
^hryjoftomus weder levendig, en nam hand over hand toe. Het begin
was hier van reeds gemaakt ftraks na fijn dood: want Torphyrius . Bif-
lchop van Antiochien, een fijner dood-vvanden , een jaar na hem geftor-
ven

, (\mm t^lexander in fijn plaats ,''een man, die vry welfpree-
kend, en van een ftreng leven was> die, beveftigd zijnde (/), fchreef
om een brief van gemeenfchap naar Romen, (gelijk het te dier tijd de
gewoonte was fulks by alle Kerken te verfoeken , wanneer iemand Bif-

Aiexwdcr {^J^op Wierd) Welk hem de Paus Innocentitis beloofde, mits dat hy

fotmu;^ / V/^^^^
"^^"^ ^^^^"^ ^oude ftellen in de a.V7^%=', dat is, inde^^'^J'-

naamin de ^^7^^ ^i^^ ' w^ar lu aan de eene fijde de namen der levenden, en aan de
Kcrk-iijft. andere die van de dooden opsetcekend , en daar uyt by hunne openbare

gebe-

it)PalUd.
1 7. ^. , ^ 7. (k) Be Imag. Ub. 7 .p. 784. (/) Innocent. Eptfl. 1 4. Cohcil.

iom. x.coL iz6^.cr Epift, 16. (ad ALex.Anuock) col.lzóS.
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gebeden opgelecfen wierden, om de groote agting, die fy voor, en de
geme«>fchap die fy met ddelve hadden , te kennen te geven. Gereed

ri .:„T 7' ^°'genC«>), en Helde deffelfs

ThiffX T f ^^'^f'}^^
l'jft' en vermaande door br.even ande-re Billchoppen

,
byfonder Atticus te Conftantinopelen

, en felfs den Kpvfer, om in.gel.jte te doen. Weynige jaren da^ar na ft erfX"S'en quam eenen Theodotus in deffelfs plaats, dien het volk dwor^tV
fchoo vanT '^ir

over klaagde ^caciu7,W
Slaan rhn. ?V '^«'^ ^/'«^ ' '''\tegen ary/ifiomu warei op-^itaan (hoewel hy onlangs Tmocentms hier in [ol had toegeftemdl bv g„- i ,

ful7{\"^
verfoekende, ^t geen gedaan was'd^^r de vingeren teC^"!^^^^als gefchied door geweld en nood-dwang. De Ouderlins:, dieklaa^ hri^f

overbrengende maakce de boodfchap, ^aar hy om qS te cfnftan
tinopelen rugtbaar, waar op het volk op de been raakte, en verwoedwierd; en ^ettcus, voor oproer bedugt, naar het Hofging, omdenKev
Ier daar over om raad te vragen; van wienhytotantwoo?d kreeg- Gee«

Cu7^ttÉF^1f'"''''i'
^^^'^ Dit liet Atti. BHefder.

iafhet lïn
P .^V'^fdnen geworden, hem een vertoog gevende "c';;^

doen beviff Ta K^r T ^T^f^'^"' ^" hem totïulks te

wiens naam. als'er van vreede en eenigheyt moeft eewa fnT'l^den
, wel mogt genaamd worden Immers dat hv

^

WIJS be eyd hem fo veel befpr ^ic f ? f
monden

^ welker

WaL,aaV„T,darhyt^^^^^^^^^
len ernftig verfogt M^r Cyrks hfdTtS^Vy'^tete^^
Ten Ifr^ V^"^*"'"

'^'=P-/°°'-°°^deel tegen éryfiftoiutXgen, dat hy jo ligt met te verfetten was, en meende dat die voorflae deeer van fijn Oom ten hoogften benadeelde^ weshalvenhv™™
mtoöSr/" '''"Pr" 'T'^^^^

antwoord toefo^d! wWinh^h:»
vertoogde, de onvoorfigtigheyt en ongevoegelijkheyt van geen'eree-

verfe^^H
" //k ""^^ ""gt worden wijs gemaakt, berigt en en d^flijs

„verlekerdwas, dat hy Cérj/ï/ö^^a/ naam op de rol niet onder deleeken f'^''"P="«-

maar onder de Biflchoppen geplaatft had , dat hierdoor de eerenagt-S.'"
„baarheyt van het Niceens Concilie benadeeld was, alfo ChnfoliomL

"v^fn" n'^fr l^t'c^ u '^"i^J"
Biffchoplijken'ftoel cnZPZ .„vallen

, met konde herfteld worden als met de hoogfte verongelijkins„van alle de Biffchoppen dèr wereld, die fekerlijk fig daar door moe!„iten gehoond agten; 't welk, feyde hy, een wijs en vroom man be-
"

u
komen; dat hy , dus doende, weynig of niet eewon-

„nen had, doordien het grootfte en befte gedeelte van de Kerk het reeds
„ met hem {CyrtUus') hield , en hy hier door niemand meer dienft fou-

[Nnnni] „de
(m) Niccph. l'A. 1 4. c. 2 ? .p. 490. {n^l^id. ^nic. Epift. id CyriU. np. Niceph. ib.c.i6.p.A^iW r/d. Innoc. Epifl. 19. uicac.) ih. al. n?». (?) -^P- Nienph. ihul. o.doj'

{<}) Ext.m.c.l7.p.^^Ji.
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„de doen als een deel verkeerde en ongeagte menfchen, die haarfelven

„niet kennen. Wie nu, feyde hy , is het redelijker hier in te believen,

„de befte en meefte^ of wel de fnoodfte en mmfter Weshalven hy^

„fo hy anders wilde vreede houden, en weldoen^ het gedane foude

„moeten intrekken, en fijn naam op de lijft der Biffchoppen doorfchrap-

„pen. Wareneer ecnige weynige, die fulks niet fouden goed-keuren,

»,hy moeft weeten, dat die maar hardnekkige en verkeerde menfchen

„ waren , die men liever tegengaan , als involgen moeft ,
gemerkt de-

„felve de BifTchoplijke waerdigheyt met den ftaat der leeken poogden

„gelijk te maken, en niet ftrekten om eendragt tebeveftigen, maar om

„ verwerring in de Kerk in te voeren > dat , fo'er al eenige Oofterfche BiU

jjfchoppen, door trotfe aanrading van Akxander, mogten zijn overge-

„haald, fulks een misflag was, die fekerlijk moeft verbeterd worden

5

„dat hy liever de voetftappen foude volgen van Theodotus, die, over

„het geweld hem daarom aangedaan, ongeruft, raad-vraagde , Hoe hy

„ dat beft foude konnen ontgaan ? Dat het hem vreemd voorquam, dat^

„ daar Alexander met al fijn welfpreekendheyt niet veel had konnen vor-

», deren , eene onnofele en onbekende brief-drager fuiken fchielijken op-

„ hef onder het volk had konnen maken j te meer, daar de faak nu reeds

„ fo lang geflapen had. Al dit , vervolgde hy , feyde hy niet , om over een

„dooden te fegepralen^ of om dat hy in iemands ongeluk behagen fchep-

„te, maar om dat fijn medelijden moeft wijken voor het befte van dc

„Kerk, welkers order hy de grootfte agting en eerbied fchuldig wasj

„en gemerkt die twee faken hier in niet konden t'famen gaan^ fo moe-

„ften de Kerkelijke orders ftand grijpen, enhy, die geen Biflxhop was,

„uyt de lijft der Biffchoppen verftooten worden. Dus, feyde hy y kon-

„ de de Kerke worden vereenigd , de eendragt en eens^gefindheyt bevef-

5, tigd 5 en alle een fuyvere en vlekkeloofe gemeenfchap met hem hou-

„ den. Welk hy alles befloot met een verfock , dat hy dog een eenig

„man, en wel fuik eenen, niet meer foude agten, als fo veele die thans

„ leefden , en als de onderwerping , die hy aan de orders cn voorfchrif-

„ten der Kerke fchuldig was.

IV. Hoe die brief by KAtticm opgenomen wierd ^ blijkt ons niet.

Maar \ is blijkelijk , met wat voor-oordeel Cyriüus tegen de geheugenis

van die goeden Man befet waS) felf foude hy, indien het feggen van

fommigen waar is, de Schriften van 0&r^yö/?öw«x verfcheurd en verbrand

Cjrrillus hebben. Dog defe drift duurde niet lang. Cyrillus(r)i hoewel een

^fi'ndte*"
ï^enfch van gelijke beweging als anderen, was egter van een eerlijk en

gendcgc- gefeggelijk gemoed. Verfcheyden fprakcn met hem over defe faak ,
maar

vJ^Jy. niemand had meer vat op hem als Ifidorus, gebynaamd Telupta, die

foftomus. hem fomtijds door kragtige redenen, en fomtijds door ernftige vermanin-

gen en heulfche beftraffingen te keer ging^ tot dat hy fig gewonnen gaf,

en van andere gedagten wierd
^ ja men geeft voor, dat hy een droom ot

gcfigte had, waar in Chryfoflomus , omfet met een hemelfchc wagt, en

heerlijke ftoet, hem fcheen uyt dc Kerk te drijven, terwijl de falige Maagd

Chryfoftomus ernftig verfogt^ dat hy'er dog in blijven mogt. Maar diC

is buyten twijfel een byvoegfel van de latere eeuwen , wanneer de by-

geloovigheyt over alles den meefter begon te fpeelen. Wat hier van is

of niet, CyriUus kreeg berouw van fijn onbedagten en onvoorfigtigen y-

vcr tegen Chryfoftomus, en verfoende fig met defTelfs geheugenis^ 1 oc

dien eynde befchreef hy een Synode vanBiflchoppenuytdat Landlcnap,

door welke denaam van Chryfoftomus eenparig indeKerk-lijft wierdge-
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fteld j welker voorbeeld by de Kerk-voogden van alle de voornaamfte
Kerken gevolgd vvierd, fo dat fijn naam, na defe wolk, met een helde-

rer glans als ooit te voren doorbrak.

V. Alles fcheen nu t^eenemaal bedaard en in rufte te zijn, egter hiel-

den de Johanniten nog al hunne afgefonderde Vergaderingen , totdat
*Procks, op den floel van Conftantinopelen fittende, een eyndevandie
fcheuring maakte. In het jaar CCCCXXXVIII , en alfo in het vijf-

en-dertigfte na het affetten van Chryfoftomiis (j) , voerde Troclus op def-

felfs jaarlijkfche gedagtenis-dag een lof-reden , ter eeren van denfelven ^
waar door fijne toehoorders fodanig ontfteken wierden , dat fy den Bif-

fchop verfogten, by den Keyfer aan te houden, dat de overblijffels van
dien vroomen Biflchop met een ftatie, fi.ilken Man betamende , mogten
t'huys gehaald worden. Theophilus de tweede , thans Keyfer, een Man Chryfofto-

van weergaloofe goedaardigheyt en vromigheyt, en van Chryfiftomits 'm^^^^^^'^'

de Chriftelijke Religie onderwefen, hoorde fo dra het verfoek van 'T^r^»- worden in

dus niet, of ftond het toe. In gevolge van dien wierden eenigeMan-
pen van aanfien naar Comana in Cappadocien gefonden , diedekift uyt- ConftantL

haalden, en aan de mond van de Propontis bragten, alwaar des Keyfers "°P^'*="g^

galey gereed lag, om defelve over te halen, waar by fuiken meenigte
van fchuyten en ander vaartuyg quam , dat de zee daar piede als over-

dekt fcheen. So dra was het ligchaam niet ingefcheept , ofdaarftak
een fchrikkelijke ftorm op, die de geheele vloot verftrooide, en de ga-

ley dreef tegen over den wijngaard van de weduwe , om welker wil
Chryfoftomus aller-eerft in de ongunft van de Keyferin vervallen was.
Hier zijnde^ fe'id de Hiftorie, ftilde het onweer, en de vloot, weder
verfameld, vervolgde haar reys, tot dat fy aan de ftad aanquam. Het
Whaam aan land! gebragt, wierd eerft gefteld in de kerk' van den H.
Thomas, vervolgens gebragt naar die van Irene, en vandaar, onder
een ongemeenen drang van menfchen, en alle mogelijke betooningen van
eer ep agting voor hem , op des Keyfers wagen vervoerd naar de plaats
van fijn ruft, de kerk der K^pfteien. Hier quam de goede Keyfer,
vergefelfchapt met fijne fufters, die nog mgagden en van een ongemeen
muwgefet en godvrugtig leven waren , tot het ligchaam naderen , fpreyd-
de fijnen Keyferlijken rok over de kift^ fag defelve bedroefd aan , en be-

klaagde het ongelijk, dat dien Heyligen Man van fijne Ouders was aan-

gedaan. De gewoone plegtighedcn voltrokken zijnde, wierd de begra- en aldaar

venis begonnen , en hy , door handen van de tegenwoordig zijnde Bif-

fchoppen , voor de Communje-tafel ter aarde hefteed. Dit gefchjedd/e

op den feven-en-twintigften Jmuary des jaars CCCCXXXVIII , die

federt jaarlijks, tot fijne gedagtenis, gevierd wierd. Dus deed God na

alle den haat en boosheyt der menfchen , tegen hem Jijne geregtigheyt

voortkomen als het ligt, en Jijn regt als den helderen middags en toon-

de ^ dat de gedagtenis des regtveerdigen (hoewel voor een tijd onder-

drukt) fal gefegend ^ en deffelfs Haam in eeuwige gedagteniffe zijn.

(ƒ) Socr. lib. 7. c. 45. /7. ^588. Jheod. lib. 1^6.^. i^i. Niceph.lib. 14.^.4^. />. ^i,<S.

Fefliar. Orat. de tranjlat. 5, Chryf. ap. Baron, ad am.j^^S.Tom. 5. Vid.Theod, UB.

Uif.EecLlib,i.p.^6%-

[Nnnn 3]



6f4 HET LEVEN VAN X.Afdeel:

Qhryfoftomus Schriften.

N.B. In het opftellen van derfelver lijft hebben wy de Pa-
rijfche druk van Morellus gevolgd.

Tom. I.

Ad populum Antiochenum de fta-

tuis Homil. XXI.
Defimultate, fiveira, Homilia.
In eos , qui novilunia obfervant.
De Chrifti baptifmo.

De diabolo tentatore.

De Incomprehenfibili Dei natura

adv. Anomxos Homil. VI.
De beato Philogonio.

De Confubftantiali.

De petitione filiorum Zebedaei.

Adverfus Judxos Lib. VI.

De SS. Juventino & Maxime.
De S. Pelagia Virgine.

In S.IgnatiumEpifcopumAntioch.
Oratio.

De S. Romano Martyre Orat. II.

De nativitate Machabceorum Orat.
11.

De S. Meletio Antiocheno.
]

De S. Luciano martyre.
De S. Juliano martyre.
De SS. Berenice &: Profdoce.
De S. Euftathio Antiocheno.
De poenitentia Homil. VI.
De S. Babyla martyre.
Contra Gentiles, feu de vita Babv-

IcE Lib. L
^

Catechefis ad Illuminandos.
De Fato & Providentia Orat. VI.
De Precatione Homil. II.

In SS. Petrum Apoftolum , & Eli-
am prophetam.

Encomium martyrum ^Egyptiorum.
De S. Phoca martyre.

De S. Thecla Virgine & Protomar-
tyre.

De S. Barlaam martyre.
De SS. Martyribus totius Orbis.
De beato Abraham.
De Anathemate.
De Poenitentia & Continentia.

Tom. II.

In Genefim Homil. LXVII.

In varia Genefeos loca Sermones IX.

De Anna matre Samuelis Sei*m. V.
De Davide & Saule Homil. III.

Contra ignaviam.

Sermo inJofeph de continentia. Lat.

Homilia in regrefTu Johannis de Afia.

Hom. Quum Saturninus &AureIia-
nus afti eflent in exilium , & Gai-

nas egrefliis eft de civitate.

De recipiendo Severiano.

Homilia poft reditum aprioriexilio.

De Canticis Davidicis.
Ad Neophytos Homilia.

Tom. III.

Colle£tio expofitionum in fexaginta

Pfalmos Davidicos.
In' Efaiam prophetam Enarratio.
In locum Pfalmi XLIN . Jfiitit Re-
gina, &c.

In locum Pfalmi XLVIIL Ne ti-

thueris j cum dives , &c.
In eundem locum, & de eleemofyna.

In loc. Pfalmi CXLV. Lauda Ani-

ma men, kc.
In loc. Ekix , f^idi Dominumfedeti-
tem Homil. V.

In Seraphim. _

De verbis Efaice
, Ego "Dominm fe-

ci lumen.

In loc. Hieremise^, j^on eft in homi-

ne via.

De prophetiarum &: V. Teft. obfcu-

ritate Homil. II.

In Pfalmum XIIL Homilia.

In Pfalmum L. Homil. II.

In Pfalmum. LI.

In Pfalmum XCV.
In Pfalmum C. ,

Tom.lY,

De Sacerdotio Libri VI.
De compundione cordis ad Demc-

trium.

Ad Stclechium de eodem argumento.

Dc



X. Afdeel: D E N H. C H R
De. providentia Dei ad Stagiriiim

monachum Lib. III.

Quod regulares foeminx viris coha-
bitare non debeant.

In eos qui forores adoptivas habent.
De Virginitate.

Adv. vitx Monafticx vituperatores

Libri III.

Compar^tio Regis Sc raonachi.

Ad viduam juniorem Libri 11.

In Eutropium Eunuchum Sermo.
Qiiod nemo Isedatur, nifi a feipfo, Li-

ber.

Liturgia: Sed interpolata.

De poenitentia.

Ad Theodorum lapfum Paraenefes II.

Ad Innocentium Epiftolae 11.

Ad EpifcopoSj in carcere inclufos^
Epiftola.

Ad Olympiadem Epiftolse XVIL
Ad diverfos Epiftolx CCXXXV.
SermOjCum eflet presbyter defignatus.

Antequam iret in exilium , Sermo.
Sermo poft reditiim ab cxilio.

Tom. V.

In parabolam decem millium debi-
toris.

De Lazaro Sermones VI.
In paralyticum 38. Annonim.
In illud , Tater ,/fojpbile eft.

Inillud, IntrateperanmflamMz.
Homil.IL

In infcriptionem Aftorum.
De ferendis reprehenfionibns , & in

Afta.

In] varia loca in Epift. ad Rom. Ho-
mil.V.

In varia loca in Epift. I. ad G>rinth.

Homil. V.
In illud , 2 Cor. 4. hahentes eundem

fftritum. Hom. III.

In illud, 2 Cor. 11. utinamjujiine-

retis.

In illud , Philip. i.Jive occajione,

Jive veritate.

Laus Maximi , &; quales ducendx
Uxores.

In illud 5 I Thef. 4. de dormientibus

fiolo vos.

In illud 5 I Tim. vidna eligatur

non minus.

Y S O S T O M U S. 65-5

De proditione Judae , & Pafchate.

In Chrifti natalem.

In coemiterii appellationem &: cru-

cem.

De cruce & confefïïone Latronis.
De refurreftione mortuorum.
De reftirreétione Chrifti.
De Afcenfionc Chrifti.

Dc S. Pentecofte Homil. 11

.

Dg poenitentia ^ Euchariftia.
De Laudibus S. Pauli.

De manfuetudine.

In illud , A61. 9. Taukij Jf'trans.
In infcriptionem Altaris, Ad. 17.
In illud, I Cor. i.TanlHs vocatus,
Utilem efle ledtionem fcripturar.

De precibus Chrifti in miracuhs.
In eos 5 qui Pafcha jejunant.

In Eliam &: viduam.
De futurae vitx deliciis.

Non efie defperandum.
Peccata fratrum non evulganda.
Non effe ad gratiam concionandum.
De landtis martyribus Hom. IL
Daemones non gubernare mundum.
In illud, Gal. 2 . infaciem ei reftitï.

Demonftratio,quod Chriftus fitDeus.
Ad eos, qui fcandalizati funt.
In paralyticum per tedumdemiflum.
Cur in Pentecofte legantur Ada.
De mutatione nominum in fcriptura.
De S. Baflb martyre.
De S. Drofide martyre.
De poenitentia & mxftitia Achaab.

Tom. VI.

Unum & eundem effe legiflatorem
utriufque Teft.

In illud , Gen. i . vidit Deus.
In illud. Gen. 1. Faciamus hominem.
In illud. Gen. 24. lo.pne manum

tuam.

De ferpente xneo.
De jufto & beató Job Sermones IV.
In illud, Pfal. ^i-venmtamen fi^u-

ftra,

In Pfal. ^i.Et turtur nidum.
In Eliam prophetam.
De Jofeph & Caftitate.

De Sufanna.

De tribus pueris.

Defigillis libronim, Efa. 46. 3.

Dc



6^6 HET LEVEN VAN X. Afdeel'.

De fide &: lege naturx.

De fanfta &: individua Trinitate.

De fanfto & adorando fpiritu.

De fanfta pentecofte.

In illud, Joan. i. In frincifio erat
verbum.

De occurfii &: Simeone.
In fandta Theophania Domini.
De nuptiis Joan. 2. &: contraJudaeos.

De Chrifto Paftore& Ove, Joan. lo.

In decoUationem Baptiftx,& de He-
rodiade Homil. II.

In venerabilem crilcenij Scdetranf-

grefllone Adami.
In dimifïionem Chananex.
In prsecurforem Domini Joannem.
In SS. Apoftolos Petrum &: Paulum
In SS. XII. Apoftolos.

In S. Thomam Apoftolum.

In S. Stephaniim Protomart.

Inillud, 2 Cot. 12.fufficittibigra-

tia.

In Annuntiationem S. Deiparse.

In fanda Theophania, 6c S. Joan*
nem.

In parabolam de filio prodigo.

In illud Matth 13. coüegerunt Ju-
dai concilium.

In Decem Virgines^ Matth. 25.

In Meretricem& Pharifaeum. Luc. 7.

In fanfta & magna parafceve.

In Samaritanam j Joan. 4.

De Qxco a nativitate, Joan. 9.

In tridiianam Chriftirefurreftionem.

In Chrifti Afcenfionem Sermones
IV.

Bonum Chrifti difcipulum beni-

gnum efle.

De Pfeudo-prophetis & falfis Doélo-
ribus.

De Circo Oratio.

In Servatoris noftri nativitatem.

In illud ^ Luc. x. Exiit EdiBum.
In Oraculum Zacharias redditum,

Luc. I.

In conceptionera Joannis.

In illud , Matth. 6. Attendite , ne

De fugienda fimulata fpecie.

De muliere fluxum fanguinis pafla.

Depatrefamilias & operariis , Matth.
20.

In Parabolam de ficu arefaaa,Matth,

De Pharifaro& conviviOj Luc. i r

,

De Lazaro & divite j Luc. 16.

De publicano & pharifxo, Luc. 18.

De Casco &Zacha:o, Luc. 18.

Religiofum facetiis uti non debere.

De S. Joanne Theologo.

De adoratione S. Crucis.

De confelÏÏone S. Crucis.

De negatione Petris Matth. 16.

De jejunio & eleemofyna.

In facrum pafcha.

In fecundum Domini adventum.

Florilegia XXX, ex Homiliis Chry-

foftomi decerpta per Theodorum
Magiftrum.

Tom, VII.

Commentariorum in MatthsEum
HomilicE XCI.

Tom. VIII.

Operis imperfedi in Matthaeum
Hom. LIV. Lat.

Commentariorum in EuangeliumJo-
annis Homil. LXXXVIL

Tom. iX.

In Ada Apoftolorum Homiliae LL
In Epiftolam Pauli adRomanos Ho-

mü. XXXI.

lom. X.

In Pauli Epiftolam I. ad Corinth.

Homil. XLIV.
In II. ad Corinth. Homil. XXX.
In Epiftolam ad Galatas Commen-

tarius perpetuus.

In Epiftolam ad Ephefios Homil

XXIV.

lom. XI.

In Epiftolam ad Philippenfes Ho-

mil. XV.
In Epift. ad Coloflenfes Hom. XIL
In I. ad Theflalonicenfes Hom. XL
In II. ad ThefT. Homil. V-

In I. ad Timotheum Homihis

XVIIL
In



X. Afdeel. D E N H. C H R
In 11. ad Timotheum Homil. X.
In Epiftolam ad Titum Homil. VI.
In Epiftolam ad Philemonem Homil.

III.

In Epiftolam ad Hebrxos Homil.
xxxiy.

Ontrent het geen Chryfoftomus of
fonregt toegejchreven word, of
daar de Schr^ver onbekend van
ts , moet de lejer met weynige wor^
den gewaarfchouwd.

Sixtus Senenfis , Anten. Poflevinus
en ander gemeen flag van keur-
meefters hebben ons een vry groo-
te lyji van Chryfoftomus ^-z^;//}^/.

agtïge en valfche fchriften nage-
laten

, die de leefer by gelegent-
heyt kan nafien , laxaar in ook ge-

field ivord Opus imperfectum in

Matth. féc. en Expofitio in Eu-
angelium D. Marei 5 Homiliae59.
ad Pop. Antioch. en andere, ten
deele gehaald uyt de fredikatieu
van Chryfoftomus

, en ten deele
nyt andere Schrijvers, die thans
onder de IVerken van denfelven
t'eenemaal afgekeurd zijn.

n.

Fronto Ducasus heeft alle t*onregt

Chryfoftomus toegefchreve Wer-
ken (die hy egtervan Chry(oio-
mus tjjd-genooten

, often minften
Van die niet lang na hem geleefd
hebbenoordeeldgefchr€vente zyn')

uytgenomen eenige weynige predi-
katiën over de Tfalmen , voorko-

mende in het laatfte van het der-

de Deel, gefield onder die tot het

fesde Deel, volgens onfe gegeeve

l^fty behooren.

ni.

deftige en feer geleerde Man
,

Heer Henricus Savilius , heeft in

fijne de befte enfiiyverfiedrukons

een lyfi gegeeven van Chryfofto-'

mus Werken , fo die hy egt en on-^

Y S O S T O M U S. 65-7

betwiftbaar , als die hy tw'^feU
agttg en valfch oordeeld.

Ik fal daar de onfekere en valfche^
ten gevalle van den leefer , uyt^
kippen

, en hier by-voegen , mids
houdende de order van de afdee*
lingen fijner Werken.

Twjjfelagtige Schriften.

In het eerfte Deel.

Expofitio in Pfalm. LI.

Expofit. in Pfalm. XCIL

In hetvï)(dQ,

In illud, Vidit T>eus omnia.

Demonftratio , quod imaginem a()

fimilitudinem Dei fadam ïêc.

Quomodo Adam acceperit animam
&:c.

^

In B. Abraham.
In Jofeph , & de temperantia.
De Serpente Mofis.
In Prophetam Eliam.

Protheoria in Pfalmos.
In illud j Dominus regnavit &c.
In figilla Librorum, têc,

In tres pueros.

In Sufannam.
In Orationem Dominicam.
Orat. Catechetica in illud , Simile eft

regnum, 6cc.

In illud 5 Exiit decretum a Qafart.
6cc.

In Prodigum lilium, ^c,
In Divitem & Lazarum.
In Caecum , quem Chriftus fanavit.

In Mulieres , qux unguenta attulc-

runt, ^c,
In illud 5 In principio erat verbum.
In illud j ^omodonovit literas, &c.
In Cxcum a nativitaté.

In ChananrEam, & in Pharao, ïêc.

In fecundum adventum Domini, ^c,
In illud, Non quod volo, hocfacio^

&:c.

In illud , Sufiicit tibigratia mea , Sec.

In illud, Sponte feccantibus nobis

poft acceptam cognitionem verita^

tiSy ècc.

Sermo in principium iadiftionis.

[Oooo] Int



658 H Ê T L E
ïn principium indidionis novi Anni,

In pretiofam Crucem.

In exaltationem pretiofx crucis.

In S. Martyrem Phocam, &c.
In conceptionem S. Johannis prx-

ciirforis.

Encomium in S. Protomartyrem
Theclam.

In S. Apoftoliim Thomafti.

In S. Martyrem Romanum.
In Chrifti nativitatem.

In nativitatem Chrifti , Sc quod u-

niciiique Climati, Sec.

In S. Stephanum protomartyrem.

In occiirkim Salvatoris èc DeiparsEj

&c.

In mediara Hebdomadam jejunio-

rum.

Ih adorationem pretiofx crucis.

In Feftum Palmarum.

In S. Virginem Deiparam.

In S. Deiparam.

In proditionem Salvatoris, &c.

In pretiofam & vivificanl crucem

,

6cc.

In diem S. & magnx Parafceves.

In Latronem, & proditionem Sal-

vatoris.

In falutiferamfepülturam, &tridüa.

nam, &:c.

Oratio Catechetica in S. Fafcha.

In Pafcha Orationes VII.

In B. Job Orat. IV.
In Afcenfionem Domini Orat. II.

In Pentecoften Orat. III.

In memoriam Martyrum , 6c quod
Paftor ^ &c.

In pricipes Apoftolorüm Petrum Sc

Paulum, Sec.

In fan£tos duodecim Apoftolos.

In fynaxin Archangelorum.

In het fesde Deel

Veteris &: N. Teftamenti eundemef-
fe legiflatorem , Sec.

De fide^ & in legem naturae , &de
Spiritu S.

Quod oporteat Chrifti difcipulum
clementem efle.

Oratio exhortatoria ad poenitentiam,
&:c.

De Pcenitentia & Eleemofyna.

VEN VAN X. Afdeel:

De poenitentia.

De Eleemofyna.

De jejunio Orationes VII.

De patientia, Sc mortuis non amarc

deflendis.

De patientia.

De S. & Confubftantiali Trinitatc.

Quod non oporteat monachum facc-

tiiSj &c.
De falute animae.

Ad Catechumenos.
Orat. in Circum.
Deploratio eorum, qui Chrifti virgi-

nes corrumpunt.

Contra Hsercticos.

Liturgia.

Precationes dux.

In het fevende Deel.

In ilkidAbrahsc, Tonemammtuam
fubfemur meumy Sec.

In Dominicara novam y Sein Apo-
ftolum Thomam.

In fandum Stephanum Orat. HL
In S. Pentecoften.

Onegte Schriften.

In het eerfte Deel.

Expolitio in Pfalm. 100 lof.

inPfalin.CXVm.ftat^o-

nem primam.
in fecundam.
in tertiam.

In het fevonde Deel.

Hom. in expulfionem Adam, & dc

malis mulicribus.

In facrificia Cain, Sec.

In Abraham Se Ifaac.

In ferpentem aeneum, &:c.

In illud , tribulatione dilatafli

mihi. Sec,

In illud, Fruftraconturbaturomnts

homo vivens , &c.

In illud, Vovete^ redditeDomino

T>eo noftro.

In Turturem.

In illud, SufiuhrmtfiummAVOcm,

Sic.
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In illud , Venite \3 exultemus.
In illud , Eripeme \Domme ab homi-

ne malo.

In Rachel & in infantes.

In Herodem & in infantes.

In Jordanem fluvium.

In illudj Sifilius T)ei es ,projice, ^c.
In illud , Cavete , ne eleemofjnam

veftram. Sec.

In illud, Egrejfi Tharifai concilu

urn ceperunt.

In decoUationem Johannis , & in

Herodiadem.
In faltationem Herodiadis, &c.
In Metamorphofin Doraini noftri

Orat. UI.
In illud , ^acunque ligaveritis in

terra y &c.
In Ficum arefadtam.
In parabolam decem virginum.
In illud. Tater, fipoffibile eft.

In abnegationem Petris &c.
In Meretricem & Pharifxum Orat

II.

In mulierem peccatricem , Sec.
In meretricem &: Pharifaeura.

In Vifionem Zachariae, &c.
In Flium viduse.
In Centurionem.
in illud

3 Exïtt feminans feminare.
In Parab. Homo quidam defiendit

,^ incidit in Latrones. Orat. II.

In Pharifieum.

In illud, Ignemvenimittereinter-
ram, &c.

In illud Lucae de Didrachma.
In Parabolam de Filio prodigo.
In Parabolam Oeconomi injufti, &c.
In publicanum &: PharifiEum Orat.

II.

In Zachxum publicanum.
In Samaritanum.
In Samaritanam j & interpretatio

MelTix.

In Paralyticum^ &: in illud, Nolite
judicarefecmdum afpeöïim.

In illud , 'Doemonium habes , &c.
In illud , Qum afcenderit Dominus

in Templum.

In Martham , Mariam, & Lazarum^
& Eliam Prophetam.

In Lazarum redivivum Orat. III.

In illud, Qoegermt Judai concilium^

Sermo in Nativitatem Domini noftri

Jefu Chrifti.

In Chrifti Nativitatem.

In Nativitatem Domini noftri.

In S. Johannem Theologum.
In S. Johannem Theologum, ApO'

ftolum 8c Euangeliftam.

In S. Theophania Orat. 11.

In adorationem pretiofi ligni.

In Annunciationem Deipar^e, &: ad
Arium.

In Annunciationem.

In Annunciationem SS. Deipar;^,

In Feftum Palmarum.
In proditionem Judx ^ &:c.

In crucem , Sc de tranfgreftione pn-
morum parentum.

In S. palFionem Domini.

In Refurredionem Domini.
In Refurredtionem Domini Orat. UI.
In Mefopentecoften.
In Nativitatem S. Joaqnis prxGUr-

foris.

In prstcUrforem Orat. II.

De jejunio.

In principium facrorum jejuniorum.

De jejunio Orat. II.

In principium jejuniorum.
De jejunio.

De jejunio, Sc in David.
De poenitentia.

Contra Judicos, Gentiles^ Sc Haere-
ticos.

De fide.

De fpe.

De Charitate Orat. II.

Quod Charitas fecundum Deum fit

opus divinum.

De patientia Sc Confummatione fx-

culi.

De Oratione.
De eleemofyna.

De pfeudo-prophetis. Sec.

Epiftola ad Monachos.
Comparatio Regix potentiac. Sec.

Quod mores afllmulatos fugere o-

porteat.

De ficcitate.

I

In fecundum adventum Domini no-
ftri.

Quod oporteat eum , qui habeat gra-
tiam quamcunque communicare
ei, Sec.

[Oooo 2] Ad-



Uo HET LEVEN VAN
Admonitiones Spiritualcs.

2)/V 'van eik dejèr gemelde Verhan-
delingen , Chryfoftomus toege^

fehreven , nauwkeuriger berigt

foekt j gelieve de aantekingen van
Saviliiis , Boifius , Haleiius , en
Dounxus na te Jïen.

IV.

Francifc. Combefius heeft in hetjaar
MDCLVI fes fredïkatien op den
naam i>an Chryfoftomus , in het

Griekfch en Latijn uytgegeeven

te weten :

De inani gloria , & educandis a pa-

rentibus liberis.

In S. Chrifti nativitatem.

In S. Lumina.
tn recens baptizatos,& de Pafchate.

In S. BalTi Epifcopi &Martyrisme-
moriam, &c.

DEN H. CHRYSTOM. X. Afdeel.

Poft terras motiim.

Van den felven is in hetjaar

MDCXLV gedrukt,

Chryfoftomi Homilia de morali po-

litia , in Prcecurforis decoUatio-

nem ^ atque miilierem peccatri-

cem.

J. B. Cotelerius j een van de maat-

fchappy der Sorbonne , heeft in

het jaar MDCLXI uytgegeeven

vier predikatiën van Chryfoftomus

over de Pfalmen , in V Griekfch

en Latijn , die hy geloofd egte

Schriften van denfelven te zijn.

En deflelfs Uytlegging over den
Propheet die hy niet fon-
regt oordeeld ofniet van Chryfo-
ftomus, ofwel maar een beknopt

'Vertoog van een grooter Werk te

zijn.

Eynde *om het kven van den H. Chrysostomus*

AAN-
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HET LEVEN
VAN

A R N O B I U S.
l^^^n INHOUD.

hy waarlyk tot het Chriften-<TeI^f2Lw
^"^^'''"''"g te geven

, dat
tegen de^Heydenen tefihrdn Êf/T' ^'^''^''^^t een Boek

beyt m de ChrifteUjke God^ele^^t/ f^f- onbedr event-

die op Jljnen naam taan JanS r ®5 f^^^^S?'»<?^« '^^^ 'Pf''tmen,

fijn Ld word nagS^d &'^''"''^'»
^iid van

l At ^rnobius van geboorte een Afrikaner ceweeft is «S kan met eeene rprlon ;„ . ..^ , "^'"'f'^
B^^^^t is, Amobio»

bvfonderliik ^ twijfel getrokken worden s'-
oyionderlijk om dat, gelijk van dcnU.'PetriMzè.^T"^''^
fegd mtti,Jljnfpraak hem openbaard. Hy was in alle
geleerdheyt der Heydenen van die eeuwoWem eek "-""^r

geering van^,!? ^^'^^^^
'

oK're

nen bewoond opende. Het ontbrak £^h::r^nt':;n tetfe^Tneerlang wierd fijn onderwijs alom berugt en gepreefen. Hy was!en vinmg yveraar voor het Heydendom, daar hv mer r
verftand,voor ftreedln d^ftaat^leef hl^oTrJÏ^

wei-gemoed en ftandvaftig onder al hun lijden bicven, alles riipelnken fon bekeerd
^

de menlchen een goed voorneemen hebben,en byfonder al^ fv de Kerke naar
allen fchijn veel dienft fullen konnen doen) wierd hy meerm^aalslor^^^^^^^
delijke waarlchouwingen vermaand om een Chriften te worden. Hy ftelde
vaft, die vermaning in te volgen, engaffigtotdieneyndebyden BifTchob
van die plaats aan. Maar de fchapen zijn van natiiure bevreefd voof den

, ^. ,

[PPPP ^1 wolf;
^) Hteron. de Script, c.yc^.O^ Chron. ad ann, 327.

wierd.
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wolt. De Chriftenen te Jerufalem waren in den beginne fo fchiiw niet

voor den H. Taulus , als den Biflcliop van Sicca en de Chriftenen al-

daar voor Arnobins, doordien fy fig niet konden verbeelden , dat fuiken
yver voor het Heydendom fo fchielijk in een genegentheyttothetChri-
ftendom veranderen konde ; en in tegendeel de bekommernis hadden

,

dat het maar een loosheyt was , om hen te beproeven en te misleyden

,

byfonder in fuiken tijd , als het toen was 5 om die reden waren fy wey-
neemen , voor dat hy eenig merkelijk blijk van de waar-

warwieyt "^y.^ ^^^^^ bekeering foude gegeeven hebben. Dit bewoog hemdeChri-
vènfijnbe- ftelijke Religie te beweeren tegen die'vandeHeydenen 5 't welk hy deed

door "Ine
^^ven Boeken , waar in hy de waarheyt en voortreftelijkheyt van de

Boeken te- Chriftelijke Religie fo dapper verdedigde, en dedwaasheytvan hetHey-

gU^^="^y- Gendom fo kragtig ontdekte, en alle hunne fchoon-fchijnende en gemee-
ne voorwendfels fo overtuygende befchaamde , dat het te verwonderen
was

j dat iemand nog de onbefchaamdheyt hebben foude , om fijn hoofd
weder op te heffen. Ook blijkt ons daar uyt genoegfaam, wanneer het
de tijd was, dat hy bekeerd wierd, gemerkt hy feyd (^j , dat toen voor
drie-honderd jaren, of daar ontrent, het Chriftendom eerft in de we-

gedoopr.
opgekomen was. Door dit onwraakbaar bewijs benam hy alleover-

blijffels van vreefe en quaad na-denken, en wierd met blijdfchap ontfan-
gen, en tot den Heyligen Doop toegelaten. Met wat cendankbaarheyt
erkende hy de goedbeyt validen hemel, wanneer hy op fijn vorigenftaat

SrfeSjk' '"S % • ^ beklaaglijk^ blindheyt , feyde h^{c) , en onwetend-
van fijn jjht'yr, waar in ik beflooten was: Met wat eeneerbied wierp ik«iogon-

onSnd'
''^^^s voor metak bee,14©n , die even te voren uyt den oven

heyt. >i gehaald woi^en ? en voor goden, die op een aanbeeldgefmeed, c^bee-
„nen van een Oliphant waren ? Gebeurde Jbet , dat ik cieriifkekranflen
3, aan een ouden gewyden boom fag hangen^ of een gefleepen fteen met
3,oly beftreeken vond, ik begon aanftonds, niet anders als of daar een
„goddelijke kragt tegenwoordig was^ defelve aan te fpreeken, defielfs
„gunft te verfoekcn, en een fegen van defelve af te bidden j en onder-
5,tu(rchen wiften die ongevoelige fchepfelen niet, wat tot haar gefpro-
55 ken, of ontrent haar gedaan wierd. Dus onteerde ik fchandehjk het

„geen ik my wijs maakte goden te zijn, terwijl ik ondertufTcben ver-

„fekerd was en geloofde, dat defelve hout ^ fteen, been, ofdiergelijke
„waren. Maar nu, door dc ondcrwijfing van fo grooten Meefter, op
„den weg der waarheyt gebragt^ verfta ik die dingen^ fo als fe zijn^

„ik bevat de faken nu, fo als dcrfelver natuur vereyfcht, en doe den
3, name Gods geen fmaadheyt aan , maar geve alle menfchen en faken die

3> eerbied , die elk , naar de verfcheyden trappen of rang van haar wefen^
„toekomt. In fijn redeneeren met de Heydenen toond hy fig bequa-
mer , om de Heydenen te wederleggen , als de Chriftelijke Godsdienft

Sijngc.
verdedigen

5 daar toe ftrekte fig fijn geleerdheyt byfonder uyt, fodat

leerdhftyt hy dc Heydenen deerlijk uytkreet. Het blijkt niet dat hy , die Boeken
cnfpreek- fchrijvende, den Bijbel veel geleefen had ,

(uytgenomen mogelijk de ge-
meene en bekende Hiftorien des Euangeliums) of dat hy naeuwkeurig
van de gronden en leer-ftukken der Chriftelijke Religie wift tefpreken.
Hy was te dier tijd nog felfs geen Catechumenm , of in de eerfte begin-

felen van het Geloof onderwefen > weshalven hem niet moet verweeten
Worden, dat in fijne fchriften hier of daar iets voorkomt , datmetdeal-
gemeene en regtfinnige leer niet al te wel over-een komt; meer reden is

er fig te verwonderen , dat hy geen grover en grooter dwalingen heeft

. . _ voer-

en) Adv, Gem. hb. i.p.<^, (c) Lib. cit.f. 1 1,



A R N O B I U S. 665
voorgefteld. Hy was wel onderlegd met wereldlijke geleerdheyt, en
had een natuurlijke veerdjgheyt, om defelve cierlijk voor te ftellen Sijn
chrijt-en fpreek-wjjs, hoewel by ouds van Hierouymus Cd) doorgeftre-
ken als figfelven ongelijk, is egter niet oncierlijk. Daar doet & wel
fomtijds wat in op van de Africaanfchc taaUiytfpraak , maar behoud eg-
ter de middel-weg tuflchen defcherpigheyt van7>m.i^/W, endefaet-
vloeijendheyt van Cyprianm. Ook is Hjn werk fo verward en buvten
order met, als die Vader fchijnt te willen feggen, gelijk haaft kan ge-merkt worden , wanneer maar iemand hetfelve met aandacrt leefd , en
Jet wat hy beoogd, hoe hy fijne bewijfcn uythaald, en het cene natuur-
lijlc gelcnakeld is aan het ander. Hy fchreef met een onbekrompen vrv-
borltigheyt, en, gelijk de meefte Schrijvers van dien landaard , met een
ongemeenen drift en voortvarendheyt van fijn geeft, met een kracrtiee
aandringendheyt fijner redenen , en met een bevallige uytdrukkinffvan
lijne gedagten

, waar toe hem de ftolfe , die hy verhandelde , niet weynig
^nfette Beh^lven defe Boeken fijn'er eenige korte Vytleggingen over Vyticg^in:
de IJalmen, lang op fijn naam gegaan hebben. Era/mus (e) heeft

«^"^^
veel weer gedaan om te bewijfen, dat defelve van hem gemaakt zijn, ga^iToV

fnHlnT'"T'^^y.7'"^" fchrijf-wijs in defelve goed te maken: maa -g^-P^'i-
ind en die geleerde Man de faak wat nauwkeuriger overwogen , of def-

fien t7 U Th ^^,^^y^^"^" Cdi^ «^rdeelde verloren te zijn) ge-
ilen had, hy foude die moeite wel gefpaard hebben: want men heefrfedert alom vaftgefteld, dat die Uvtlep-mna^n h^t ^ -f

dflitfte tiid vf/T' l'fl^hopyanNarbonne, beyde levende ontren?

S van o^n^* r^'^^Z''?''"'^^^^ dié lang na de

KeSen PeLf""'^'*^'
b^^eeting, en of hy tot den rang der

i eSk T-^^'l'"'^ hem in 'c begin van fijn

SIXVTT r ^"'•'•^'^"'"'^f *^ '"f-^^ hy nog in het jalr

noa Vu'^'f
^'''^^ het Concihe van Niceen.^ Maar ofhy tiennog leefde

, of hoe lang daar na , is my onbekend.

^^^ifi'f
^'"'''''P-'^°'i- W M-'" ^rmb.Comm.in Pfdm.imer Efifi.Uh.r?,.

Syne Schriften.

. ^ I
Oaegte.

Adverfus Gentes
, Lib. VII.

| Commentarii breves in Pfalraos CL.

HET LEVEN
VAN

LACTANTIUS.
INHOUD.

Laftantius geboorte-plaats. Sjjn opvoeding onder Arnobius. T>e eerfte
vrugt van Jljn bequaamheyt en geleerdheyt. Diocletianus poogd Ni-

[PPPP 3] comedien
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comedien tot een tweede Romen te maken. Ladantius word der-

waards ontboden , om de welfpreekendbeyt aldaar te leeraaren. IV?/-

ke boeken hy aldaar eerji fihreef. Het oogmerk van fijn boekDeopi-
ficio Dei, Van Gods maakfel. De oorfprongk en het vervolg van de

vervolging der Chriftencn door Diocletianns. PVie daar het beleyd en

beftel van had. Twee geleerde Oliannen te Nicomedien ondernemen

tegen de Chriftelyke Religie te fchryven. De eerfte word befi:hreven

van Laftantius. Hierocles was de tweede-, wat die met fijn boek

beoogde. Ladantius, daar over moeijelijk, fchrijft tot verdediging

van de Qhriftelijke Religie , feven boeken , die hy den naam van On-
derwijfingen Het oogmerk en inhoud van elk defier boeken. Wan-
neer die gefchreven zijn, word onderfi)gt : Jy zijn niet oorJprongkelijk

omgedragen aan Conftantinus de Groote. Ladbantius wordOpfiender
en voogd van Crifpus, Conftantinus ondfte foon. Wanneer hy fiijn

boek De mortibus perfecutorum , Van de dood der vervolgers i^^j^^r^-

Ven heeft. T>e trefifelijkheyt van die Verhandeling. Sijn doodenav
men ftaat. Sijn groote bequaamheden en geleerdheyt. Verfchooning

van fijne mijfelijke en twijfelagtige uytdrukkingen y én reden van dien,

Sijn treffelijke fiyl\ en Schrijten.

gebloïe? I- ^^^^^^M^^'^^^^ Ca^lius La&antius is, naar alle waarfchijnlijkheyt^
plaats. m. geboren te Firmium, een ftad in Italien, onder het land-

fchap van Picenen , aan de Adriatifche zee (thans onder

l _ . * den naam van de Golf van Venetien békend ) , en heeft uyt

dlTe?o'
hoofde de naam van Firmianus gekregen. Sijnc Ouders waren,

voeding?" het fchijnt, Heydenen, en bragten hem in die foort van godsdienft

op 5 maar hoe en by welke gelegentheyt hy tot het Chriftendom over-

quam, komt ons in de oude Schriften en blijken niet voor. Hy wierd fat»

foenlijk opgevoed, waar in hy vroege blijken gaf, dateer vry wat van

Legt fchooi hem te verwagten was. In fijne jonger jaren wierd hy by Arnobius,
^[^Arno. vermaard Hoog-leeraar der welfpreekendbeyt te Sicca in Africa, ter

fchooi befteld, alwaar hy(^2) ongemeen vorderde, en fijn Meefter felf

overtrof. Nog maar een Jongen zijnde, gaf hy een ftaaltjen van fijne

vroeg-rijpe bequaamheyt en geleerdheyt in een Verhandeling, diehyde

Toond fijn naam van Sympofinm gaf, gemaakt, fo het fchijnt, in na-volging van

Tl^m^ diergelijken Boek van Tlato, of van Xenophon, of de T>ei{nofo{hiften
^equaam-

(^j-^f^i, praters) van yf/M/zf/zj". Het was te dier tijd, dat reeds fijn naam
alom bekend, en hy tot een hooger ftand-plaats verheven ^ en in hetoog

van de wereld geplaatft wierd.

Diocietia- II. De Kevfer T>iocletianüs had fijn Hof-houding genomen teNico-

Nicomt-
' hoofd-ftad van Bithynien , die hy Qb^ vercierde en oppronk-

dien tot een te met Tempelen, Paleyfen, Ren-banen, Wapen-huyfen , Geregts-ho-

tweedeRo- ven, CU allctley deftige en koftelijke gebouwen, in meening, om de-
mentema-i-gj^g

niet minder te maken als Romen felfs, 't welk fo verre ging, dat

hy j de minfte feyl in eenig gebouw merkende, hetfelve aanftonds deed

om-ver werpen , met laft om het beter te maken , tot het uyterfte ver-

derf van allen, van de Rijken ih hun beurs, en de Armen in hunne per-

fonenj en, ^t geen nog erger was, wanneer hy ergens een ftuk lands^

of fraai gebouw fag, dat hem gelegen lag, vergenoegde hy fig niet het

felve naar fig te neemen, maar de eygenaar moeft befchuldigd^ en over

hoog verraad geftraft worden , op dat alfo dat goed , onder fchijn van

regt, verbeurd, en voor de Kroon aangeflagen mogt worden. Dus
wsrd

{(t) Hieron.de Script.c.^o, (h) l^A^.de mort.ferfecut.e.j.p.i')'
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wicrd die ftad allcngskens koftelijker enaanfienlijker. En gemerkt de ge- uamh.
leerdheyt altijd voor de grootfte roem van een plaats word geaet, droeg T"'''""de Keyfer forg, dat de uytfteekenfte Hooge Leeraars, van alle weten- .«S-
ichappen, derwaards beroepen wierden. Onder die viel het oog op Laffan-

ff^M
'^'1°°^ "n ^^"^ C0> om de RAetonca (de welfpreekais-konft)

te IN icomedien te leeraren, op-ontboden wierd Hv ovpr<rpt^„„„ .1 1.

vatte aanftonds fijn Hoog.eera'ar-ampt aan. maar dJ L^t^pfcheTe"' v^^^^^

fpreekendheyt vond hier weynig ingang: want dewijl de Griekfche taal if""""

trfenT^ 5?'^ ' r^^^ T^"'^
Leerlingen, fo dat hy binnen

'

korten genoodfaakt was fijn Leer-plaats te fltiyten, en üs tothetfchriiven van Boeken te begeven. Sijn eerrte Werk was pen nj %
J}^.,, I I 1 ° iT.V „ '-r'^ was een 0ooi>rof«s», of BeeafReys-boek, waar in hy met Helden-verffen, fijn reys uyt Afnca naar'- *"
iNicomedtcn befchreef. Het tweede dat hy maakte , gaf hv den
naanr. van ietter-konftenaar CG«^fi.«.> Vervolgens ftelde hysijneccrfte
lijn Boek op ^^<«» het maak/el Gods (de Oftficio Tiei) , waar in hvr/) "'"''™

wonderlijke fchepping en formeering der menfchen, cierlijk en T^d"^'"

tettto^ \ """''^"J^^ voorfie'nigheyt, en da't niet ille^neT;;.

fill T^fr 1
l"gchaams, maar ook uyt de eygenfchappen van de^'ff'

ven^
°P ^Selijk ook fijne t^ee ve/famelingen van brie-

van dar RnST "j"'" 2'='^^'"'=" ^^'=^""5' ^ien hy in het eyndevan dat Boek fegdM voorgenoomen te hebben, over dieïelve ftoffe na-derhand breeder te willen fchrijven, byfonder over >x

"-'^«^ """^
het toekomende leven raakt, en beloKn deeTe i vf d"

^

hun eygen Religie, en ten deele uyt hun óndS '^iluen tTt^o"

rïïfde'"^^^J^^-^SX^
lanüuT tZf!?"^

^^'^^^^^ "^'^^'"^ nauwkeurig, als van La-

aangaande met dan in onfe t^dtn weder opgehaald, en aan de wereld
gehjk als weder gegeeven is, fal het den Lcfer niet onaangenaam kon-

?TT*-^"cA ï j^^r
^^''g^ dien-aangaande hier in laffe.

xJi v.?T '^""^/^-^^ f^"
ongemeen bygeloovig menfch, en ge- Oorfprong

weldig bekommerd ontrent den uytflag der onder handen hebbende fa- ^-^^^r'^'ken, en uyt dien hoofde jammerlijk gefet od w\^chtu^l
"CDDenae la

Van A<,t a^r, « CU j- r ^
P wigchelen en waarfeggen. vervolging;

ItvJl ^ ^""^ menfchen
,
die fig daar op feyden te verftaan f was

S ml h'"^""'' ''u
Het gebeurde"! dat defelve op fekeren

vLZ ^""»^7^gf
helende offerhanden befig zijnde , eenige Chriften

1 rielters lig onder den drang gemengd hadden , die bedektelijk een kruys-
teKen op hunne yoor-hoofden maakten, waar op de T>^mons rboofe
geelten; aanltonds weeken, en alles in 't war en wanorder raakte. De
Waarieggers

, de gewoone teekenen in der offer-dieren ingewanden niet
Vindende, itonden verfet, en denkendede een of d'ander plegtigheyt

ver-
co Hieron. uhiftipra. (d) Vide inftitut. tik i. c. lo. p. 199. {e) De opih.Deic

i'-89i. (ƒ) JLaflJe mort.perfec.c.io,ii,crfeqq.p.io.crc.
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verwaarloofd of qualijk gedaan te hebben^ hervatteden eens en ander-
maal hun offeren , en 't openen der ofier-dieren , maar het was t'elkens
met beter als te voren: weshalven Taq^es , de Meefter en Uytlegger on-
trent die plegtigheden, ^t zy dat hy die perfonen fag ,

ofopdefelvegeen
goed oog had

, uytriep , Dat de offerhanden hare gewoone voor-teeke-
nen en beduydeniffen niet gaven, om dat eenige onheyligcnenongewy-
den by het verrigten hunner godsdienftigheden tegenwoordig waren,
l^e Keyfer ^ daar over verwoed, gebood dat alle ^ die*er byftonden,
en alle Hovelingen, fouden offeren, met bcdreyging, dat de weygeren-
de geflagen, en met geweld daar toe fouden gedwongen worden^ en gaf
den Officieren laft, alle de foldaten in het Leger insgelijks tedoenoffe-

natX"
j;^"' of aanftonds van hunnen dienft te ontflaan. Niet lang daar na quam

itooktx^ioi^alerhis C^laximïanus , reeds voor eenige jaren van i>iocletianus x.ot
ddelve, Oejar (raede-Keyfer) aangenomen, ten Hoofj een yverig Man voor

het Heydendom , en maakte fijn werkom den Keyfer tot een heftige ver-
volging der Chriftenen aan te fetten. Maar niemand drong daar fterker
op, als fijn moeder, een ongemeen bygeloovig wijf, en voor lang met

en beraad- een misnoegen en haat tegen de Chriftenen befet. Defe drie hielden de
flagfngdaargeheele winter over heymelijken raad met malkanderen, en deeden an-
«aakf. <iers met (terwijl elk een geloofde, dat fe met Staats-faken befig waren)

als een vervolging tegen de Chriftenen te fmeeden. Diocletianus was
j-eeds een oud Man, fogt fijn gemak, en had niet veel lu ft , omnaarful-
ke vinnige raadflagen te luyfteren. Hy voerde hen te gemoet, hoe ge-
vaarlijken faak het was het Keyferrijk te ontruften^ en de wereld in 'c
war en bloed te fetten; dat die ftrengheden geen voordeel fouden docn^
gemerkt de Chriftenen naar niets fo feer verlangden als naar de dood en het
martelaarlchap

; en dat het al wel foude zijn , fo fe die Religie uyt het
Hof en Leger boenen konden. Maar fiende dat niet te konnen doordrin-
gen, begafhy fig tot fijn oude en gewoone ftreek; tewetdn, dathy al-
le groote en edelmoedige daden, fonder met iemand raad te plegen, on-
dernam, ten eynde hy de eer , van defelve uytgevoerd te hebben , alleen
hebben mogt> maar als'er iets te doen was, dat onfmakelijk en gefien
was met wel te fullen uytvallen , met verfcheydene Bedienden en Ampte-
naars raadpleegde

, op dat de quade uytftag hen tot lafte gelegd rno^t
worden Defe weg floeg hy in dit geval in. Hy verklaard?, daarover
net oordeel van fijne vrienden en vertrouwelingen te willen hoeren, toC
welken eynde hy eenige. Raads-heeren en Krijgs-officiercn ontbood , die
die den raad en voorflag van de Keyferinen Maximiauus gocd-kcmdcn.
De Keyler hier met mede voldaan, liet'erde (gewaande) god-fpraak van
Y^poUo, de Milefier gebynaamd, over vragen ^ die, gelijk wel teden-

Dctijddaar Ken is , van het felve verftand was. Alle uytvlugten nu zijnde wegge-

Jaamd." ^"y"^^? ^^"^^ Ti'iocletianus de vervolging toe, mids dat men daar in
maat hield, en alles fonder bloed-ftorting uytvoerde. Maximianus oxv-

dertuffchen drong'er op, dat men fe levendig behoorde te verbranden.
De tijd, om dit droevig fpel te beginnen, wierd beftemd opdenfeven-
den dag voor den eerften Maert, wanneer de Feeft-dagen, Terminalia
Cpaal-gods-dagen) genaamd, van de Romeynen gevierd wierden, als

fullende hen een gelukkig voor-teeken wefen, dat de Chriftelijke Reli-

^llÉL ^}^^^^ ^^"^^ P^^^ en uytgeroeyd worden. Die dag^ zijn-
''de den drie-en-twintigfte February , in het jaar CCCIII, was fo haaft
met gekomen ^ of de Keyfer ging al vroeg in den morgen-ftond , met
lijn lijf-wagt en Bedienden naar de Chriften-kerk , brak de deuren met
geweld op, en fogt het beeld van den God , dien fy aanbaden > dog geen

beeld
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beeld altoos konnende vinden, vatte hy den Bijbel, en wierp alles wat
nem voor de hand quam in het vuur, en pleegde aan alle kanten niet
ais kragt en geweld. Men beraadflaagde een geruymen tijd , of dekerk
met behoorde m brand geftoken te worden 3 maar de Keyfer keurde dat

In f!^""^ 9}^' ^'"^ "^^^ een quaad gevolg foudekonnen Zijn,
en gaf laft defelve af te breeken, gelijk fe dan aanftonds tot den erond
toe geüoopt wierd. Des volgenden daags wierd laft gegeeven denEofcbrik-
Chriftenen alle voorregten en eer-ampten te beneemen, en dat niemand k^Hike
van wat Itaat of rang hy mogt zijn, van de pijn-bank foude verfchoond
worden i dat ook niemand van hen foude vermogen in eenieen gevalle
fig in Regten met de Wetten te verfchoonen, en dat in alle Hoven van
Cjeregten, Altaren fouden worden opgerigt, waar op alle , die hunne
g^^^"gen Wilden voortfetten, voor-af fouden konnen offeren. Onder-
tuüchen deed Maximianm , om hen nader te komen, des Keyfers Pa-
leys bedektelijk in brand fteeken, (dogfo, dat het ligteliik foude te
bluffchen zijn) en weet het de Chriftenen, die, feyde hy tot den Key-

uuu ^ hebben uyt wraak en booshevt, en met de Kamerlin-
gen hebben aangefpannen , om den Keyfer te vermoorden , fodatfybey-

r
S?ïf.^^g^f^^^" hadden van levendig verbrand te worden. Dit ver-

voerde Uwc/etiajm (odanig, dat hy naar geen reden luyfterde, enfigfel-
ven geen tijd gat, om die faak onfijdig en met koelen moede te overwe-
gen, maar aanftonds laft gaf. om de Chriftenen, fonder eenie medelij-den, te overvallen. Hy veroordeelde felf verfcheydene

, eS fag hundood-ftraf met eygen oogen aan ; anderen hadden hetWe lot bySel
ters en Amptenaars, die maar elk fijn befte deeden, om debtó^
manTs Zd^f l^l ^'^^h

«"^^^fcheyd wierd^er gemaakt ontr?nt 1
Meloen m^^^^^^

e/»^niet vernoegd met een voor een aan kant

deren Le^^^^
^^^^^^ ^o"^en aan malkan-

we foo^^^^^^^
De gevangen-huyfen wierden opgepropt , nieu-

t^n lefch^^^^^^^^

pijnigingen bedagt, en aande Veld-overftlninhet Wef.Scirinh.t

vervnt^nc^^^^ Hier door wierd de

m.T& en alom. uytgenomen daar Co^^Jianti^ regeerde!
race ae leive wreedheyt voortgefet. De byfonderheden daar van op te ha-
len 5 IS hier mijn werk niet.

IV. Ik maak geen verontfchuldiging voor defe buyten-ftap, alfodat

Wftw^n^r^^"^/'' ""^j" verhandeling niet qualijk paffende, voor

fl^t F Majhetwasnietalleenheffwaerdendebijl, waaJmedeTwee
dele vervolging wierd voortgefet, maar men bediende fig van de pen, om schrijvcK

de Heydenfche Religie in te voeren en aan te prijfen , en die van deSetChnltenen voor den fpot en de wreedheyt hunner vyanden bloot te ftellen Rdigie tc

Laöianttus^g) gewaagd ons van twee (dog hy drukt derfelver namen ^1^,°"^'*

met uyt) die te dier tijd te Nicomedien ondernamen by eefchrifte de
thans vervolgde en veragtte Religie te befchimpen en te wederleggen,ye eene^ feyd hy, was een Wijsgeer, en de andere een Rigter. Door De «ne
den Wijsgeer wil BarontusQi) dat verftaan moet worden, die bekende^'''
en befaamde vyand der Chriftenen Torphyrius, maar 't geen La^an^^'^'^"'''
tius van defen Wijsgeer fegd, komt met den inborft en jaren van Tor-
fbyrius geheel niet over-een. Torphyrius was een man van een nauw- dog niet
gefet, ftreng, en de wereld afgeftorven leven j LaBant'tus Wijsgeer inPo^phy-

tegendeel was flaafagtig, dertel, welluftig^ en van een flordig en on-""'*
gebonden leven

} en, fo wy al konden gelooven dat ^Pör/^ymx een man
[Qqqq] van
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van fuiken inborft was, fijne hooge jaren (want hy rc dier tijd ontrent

feventig jaren oud was) fouden egrer hem tot die lofle buyten-fporighedenj
van welke Latïantms fijnen Wijsgeer befchrijft , onbequaam gemaakt

^^^^weede hebben. Ook had Torphyrius niet min dan dertig Boeken regens de

roet name ^
Chriftenen gefchreven , en defe Wijsgeer niet meer als drie. Door den

Hierocies. twecdcn , een Rigrer, moeten wy buyten twijfel verftaan/Z/Vw/*?/ (im-
mers fo noemd hy hem elders [ij uytdrukkelijk) die te voren een nood-
hulp ^ cn nu Voorfitter in den Raad, en een der eerfte aanraders cn

voortfetters van de vervolging was. Een man van groote bequaamheyt,
en van een deugdfaam leven, dog een onverfoenlijk vyand van der Chrifte-

BoekeTte
"^^"^ ' fcherp en bitter fchreef. Hy gaf twee Boe-

gen de" ^^'ken uyt, onder den naam van 4i<Aö4A>,&2r? {lief-hebbers derwaarheyty.cn

fthreï^"*^"

om defelve min hatelijk te doen zijn, maakte hy den fchijn van defelve niet
* tegen, maar voor de Chriftenen te fchrijven. Sijn voornaam oogmerk

in defelve was, de Heylige Schriftuur ("die hy, met fuiken oogmerk^
nauwkeurig fcheen door-leefen te hebben ) te vertoonen als een bondel
vol ongerijmdheden en felfs-tegenfpreekingen , waar toe hy alle plaat-

fen, die hem daar toe fcheenen te dienen, uytkipte. Daar-en-boven is

hy allefins daar op uyt, dat hy allerley valfche en vuylefaken van onfen
Heer en Saligmaker, en deffelfs Apoftelen te grabbel werpt.Met een woord,
hy was in aanhalen van Schriftuur-textenfoveerdig, dat mijnen Schrij-
ver wel haaft foude gedagt hebben , dat hy te voren een Chriften moeft
geweeft zijn. En feeker , indien alle omftandighcdcn het toelieten , fijn

fpijtig en yverig fchrijven tegen de Chriftenen fouden geen kleyne reden
wefen om die gifling goed te maken , gemerkt de afvalligen ten allen tijden
de vinnigfte cn vuylfte beftrijders zijn van dc Religie ^ die fy verlaten
hebben.

^hHTt'"^
V. Defe twee Mannen lafen hunne redeneeringen in detegenwoordig-

daa"tcgcn ^^V^ LaBanthts (k)
, dien het niet weynig moeide , te fien dat de

feven Boe- bcftc Godsdicuft van dc geheele wereld dus opentlijk en onbefchaamd

a^S»"'^^^^"^ weshalven hy (genoegfaam uytgedaagd, cn door de
genaamd, voordcelen van fo goeden faak, als die van de Chriftelijke waarhcyt was,

gewapend) voornam de pen op het papier te fettens niet fo feer^ om
defe beufelende partyen tegen te gaan (alfo hy al hun kragt, met wey-
nige woorden, gelijk hyfegd, had konnen verbreeken ) ^ maar om dc
Chnftehjke Religie, tegen alle fodanige beftrijders, te verdedigen , en al

t geen defelve fouden konnen inbrengen, af te weeren en te beantwoor-
den 3 gelijk dan fijn Meefter Arnob'ms ontrent die fclve tijd de faak der

hSfdve^"
cle Heydenen in feven Boeken dapper verdedigde

,

• fo maakte hy insgelijks feven Boeken, die hy den naam van Injlitutio-

van het eer. ^/é-j- { Onderwyjingen^ gaf. In het eerjie derfelven handeld hy van de
^' valfche Religie-, waar in hy reden van fijn onderneming gevende, eerft

pat bewijfen dateer een Goddelijke voorfienigheyt is ; vervolgens, dat
^r maar eene God is, die de wereld gefchapen heeft en nog regeerde
't welk hy beweerd door redenen en getuygeniflen , niet alleen van Pro-
pheten, maar ook van Poëten, Wijsgeeren, Sybillen en (gewaande)
god-fpraken j en vervolgens gaat hy op goeden gronde wederleggen de
godsdienft van de Heydenfche wereld, byfonder die in het Roomfche Rijk
fl:and greep ; vertopnende dat de goden , die aldaar wierden aangebeden,

tweede,
^j^j^ n2i2Lm en rang van goden onwaerdig waren. In het ^'z^/^'^^^ Boek re-

deneerd hy over den oorfprongk der dwaling hy vertoond wijd en breed

de ydelheyt van de Heydenfche Religie, en fpoordna, hoedcRomey-
nen

{i) De mort. perfec. c. 1 6.p. 3 o. {kj Infiit, Ub. 5 . 4.
.
470.
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nen aan fo veele ongerijmde dwalingen en misvattingen geraakt zijn, en
ïioe de mcnfchen in 't gemeen tot fuiken wonderlijken verbaftering , iri

het ftiik van God te dienen , hebben konnen vervallen y 't welk hy dan
meeft t'huys brengt op dé groote verdorventheyt en afval van Noachs
nakomehngen, en de fnoode vonden en iagen van den duyveï. Het der- derde;

de fpreekt van de valfche uvijsheyt > waar in de ydelheyt van de Wijs-
geerte en deflelfs Leeraars, en hun valfch voorwendfel van ware wiishevt
wonder klaar vertoogd word. In het vierde handelt hy van de ware PV^s vierde

'

heyt'y waar m hy eerft geklaagd hebbende, dat, de Heydenfche godloos-
heyt fo veel mgang vond, onderfoekt, waarom de groote MeefVers van
de Wijsgeerte de Ware wijsheyt nooit gevonden hebben ^ daar hy reden
van geeft: 't Was, feyd hy , om dat fy defelve niet fogten op haar rcg-
te plaats, doordien fe , wegens de onfcheydbare vereeniging tuflchen
de Ware w^sheyt en den Godsdienft , nergens dan by de Chrilic-
nen tc vindet\ is >

vervolgens ontvouwd hy de regte kenniffe van Chri-
ftus, aangaande fijn perfoon, naam^ geboorte, natuur, fo Goddelijke
als menfchelijVie , wonder-werken , lijden en kruyciging als ook , hoe het
tTamen beftaan kan, den Vader eri den Soon God te noemen, en dateer
egter maar cene God isj en ten laatlten, waar uyt de Ketteryen gemeen-
lijk fpruyten te weeten

, hovaardy
, eerfugt , onwetcndheyt in dc

•ïi S"'
.groote agting van valfche Propheten en Leeraars. Het vijfde;

-Vijfde Boek handeld v^n de^regtveerdigheyt waar in hy eerft ophaald,
waarom hy ^at geheele Werk ondernomen had, en vervolgens dat ge-
regtigheyt en rcgtVeerdigheyt, wat de Heydenfche Wijsgeefen daarvanmogen roemen

,
aWenlijk by de Chriftenen plaats heeft , dat het een on-

ï^nptfer ^^y^^"en was. defe regtveerdigen te vervolgen,

^eZt l \
"""^

^""FJ^l ^^1^^^ defelvedatlijden^on.
dergaan moeten. In het /.x^. handeld hy van den waren dienft Gods

, f„defo den inwendigen
, fiende op de gefteldheyt van de fiel en onfen geeftj

'

fP dT' het gedrag en beleyd van ons leven, en verbe-

KvdTn '^T^'^'^^V^^'^
de Wijsgeeren en groote Mannen onder

Het Z ''''T'c^'f^^f^''
^^"g^^" g^^d l^^dden.

Wnf T ^""^ fl P'^/^^ "^"^ gelukfaligheyt des toekomenden en f..end^-
levensj daar in toond hy, dat het warefummum bomm, ofhethoogftc
goed, en belooning van de deugd beftaat in een toekomende onfterflijk-
heytj dat der menlcben (ielen dus onfterflijk zijn , n iet-tegen (taande
eenige Wijsgeeren het tegendeel hebben geleerd j dat de menfch daar
door , tot een eeuwigen ftaat te genieten , beqiiaam is. Vervolgens
redeneerd hy van het eynde der wereld , en de teekenen , die het ielvc
fullen voorgaan > van den dag des Oordeels , het duyfend-jarig rijk , en
wat daar op volgen fal. Alles dus verhandeld hebbende , befluyt hy het
geheele Werk met een ernftige en beweeglijke vermaning, om onfe ge-
moederen van de tegenwoordige en fienlijke dingen afte trekken , en met
al ons hert defe treffelijke Religie, (als de eenige weg , om dit geluk-

i^^g
en onfterflijk leven te bereyken) aan te kleven en in te volgen. Dit Wordon-

IS d^inhoud van LaBantiiis feven Boeken, die men wil. dat hy vol- <^<='''°g^ of

trokken hebbende, aan Qonftantïnus den Gr^fif^f» heeftopgedragen, om aentr'^
dat in het begin en aan 't eynde derfelven eenige byfondere aanfpraken Grooten

zijn, waar in defelve hem plegtelijk fchijnen te worden opgedragen, ^r"^^""^"
Maar dat gaat geheel niet vaft. In de eerfte aanfpraak word hy gcfeyd Sagen^.^*"

dit Werk begonnen te hebben onder ConftantinUs , en egter verfeekerd
ons LaEfantms^ dat hy defelve begon, nietlang nadatdeDiocletiaan-
fchc vervolging was aangevangen 3 ^t welk te fekerder gaat , om dat hy

[QqqqO meer
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meer als eens over de wreedheyt en algemeenheyt van defelve klaagd,

daar ondertuflchen die van Ltcïnim ( onder wicn men wil dat hy fou

gefchreven. hebben) fig niet tot het Weften uytftrekte, en aan maar

eenige plaatfen in het Ooften bepaald was. Ook berigt hyons, dathy
defe Boeken fchreef , ten tijde als hy de welfpreekendheyt te Nicome-
dien leeraarde , en als Hierocles , een van de Regters aldaar ,

tegen de
Chriftelijke Religie fchreef^ en wy weeten aan de andere fijde, di2X Hie-

rocles niet lang daar na gefonden wierd naar Egypten , om , als Land-

voogd, defelve vervolging aldaar voort te fetten3 waar uyt fekerlijk

blijkt , dat die aanfpraken tot een later tijd moeten worden t^huys ge-

bragt, en door een andere hand daar zijn bygevoegd , en dat is de reden

(tn hier door is het bityten allen twijfel) waarom men defelve niet vind

niet alleen in de eerfte , maar ook niet in de meefte j (indien niet alle)

ken heeft
^^"1^^^ befte en oudfte affchriften van defe Onderwjjs-boeken. Hy

hy feifs be. heeft dat geheele Werk naderhand , tot meerder gemak en voordeel van
kort. (ie gemeenfte Lefers, felf bekort, en in Kort begrip t'kvc\tn getrok-

ken 5 waar van een gedeelte te weeten , van de drie laatfte Boeken ^

ilog overig is , en dat is mogelijk al fo veel , als^er ten tijde van den H.
Hieronymm was, want het toen reeds van hem »kï(S^»k^^ dat is, finder

. hoofd, genoemd wierd.

Laftantius VL Die vervolging had nu met alle bedenkelijke wreedheyt eiv ge-

mccftw"au
'^^^^ ontrent tien jaren geduurd , als fe door Conjiantijn de Groote ,

Crifpus, reeds voor eenige jaren tot het Keyferrijk bevorderd , en het Chriften-

Siisfoon!
omhelfd hebbende, begon te ftuyten. Hy had by fijn vrouw

Minervina (die doorgaans voor fijn byfit gehouden wierd) maar eenen

foon , Qrifptis genaamd , een Prins van veel hoop j dien hy ongemeen
lief had j en met alle mogelijke forg opvoedde. Conftantinm had felf

eenige jaren aan het Hof van Dioclet'tanus gewoond , op die felve tijd >

als Latiantius te Nicomedien was, en buyten twijfel eenige kennis met
hem gemaakt j waar door hy haaft merkte ^ dat hy een geleerd en ofi-

regt man was. Dit bewoog hem Laöiantius naar Vrankrijk te ontbie-
den , ten eynde hy dien jongen Prins in de Latijnfche taal foüde onder-

wijfen. Die jonge Prins was te dier tijd te Trier, of, gelijk andereiï

willen j te Befanzon (/) , de hoofd-ftad van Burgundien ^ daar hy>
fegd mijnen Schrijver , Hof hield met fijn groot-moeder Helena, waar

van daan die ftad den naam van Crifpolis , of Crifpopolis kreeg , en in

een oud gefchrift , ten tijde , fegd men , van Honorhis opgeftcld , Civi-

tas Criffolinorum , de fiad der Crifpljjners gebynaamd wierd. Maar
of dat waar zy , of niet , laat ik daar. Thans genoot Laefantius veel

gemak en vryheyt, weshalven hy, om hemfelven en andere beter toC

dankbaarheyt aan God voor fijne ongemeene fegeningen en verlofilngeri

aan de Kerk bewefen op te wekken, fijne gedagren over de onlangs don-

kere en buijige tijden , en de rampen, de vervolgers t'a-llen tijden over-

gekomen, liet gaan, tnctnx^óiCuctnn^Demort'ihusperfecutorum, Van

mrti. ^^ dood der vervolgers opftelde, waar in hybeknoptelijkophaald , hoe
i"*>perftcH^ merkelijk de wraak van den hemel gewaakt lieeft , federt het begin van

het Chnftendom af, over alle vervolgers der Kerk j 't welk hy vervolgd

tot de tijden van "Diocletianus toe , ontrent welke hy een nauwkeurig

. vertoog geeft van den oorfprongk, wreedheyt en algemeenheyt dier ver-

volging } en byfonder van de fchrikkelijke ftraften Gods over dien Key-
fer , en alle fijne Ampt-genooten en mede-ftanders , Maximianus Her-
culeus

, Galerius Maxïmianus ^ Severtis , Maximinus T)aza ,
Maxen-

tius

(l) P»Fr, ChiffletMpn.de converfione ConJi.M.c^.p. i8i.
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üus en Licinus y en hoe God na alle fulke onderneem ingen degodvrug-
tigheyt van den grooten Conflanthius met overwinning en voorfpoed^
de Kerke met riifte en overvloed , en de wereld met vreede gefegend en
gekroond had. Dat Boek, gelijk ook het ander de ira Dei ^ Van den
toom Gods, droeg hy op aan fijnen waarden vriend T>onatus ^ die een
uytnemend Belijder (Confeffor) onder de drie na malkanderen volgende
Bevelhebbers Flaccianus , Hiérocles , en Trifcillianus te Nicomedien
geweeft wasC^), en aldaar negen-maal allerley foort van pijniging, door
geeflelen ^ het afrukken van vleefch met haken en nijptangen ^ vuur, en
wat niet? uytgeftaan had, en egter onder dat alles had gefegepraald ^ en
niet een duym-breed van het Geloof en goede confcientiegeweeken was.
Het is wel een kleyn Boek, maar een onwaardeerlijk Juweel. Niemand
van de Ouden rept van het felve eenig woord, als de H. Hieronymus

^

en dat maar eens , en na hem niemand meer. Het is maar ruym twee Datoniangs
jaren geleden , dat het gelukkig te voorfchijn gebragt, en in ^t ligt ge- '^^"'^'•8^8^!

geeven is door den geleerden
, waar voor de nakomelingen hem

altijd fullen verpligt blijven. Van La^antiiu verder leven, en wanneer van fi n
hy geftorven is, vinden wy geen regt befcheyd. Baronius meend, dat dood c!r.v.

hy geftorven is(») in het jaar onfes Heeren CCCXVI, dogfonderan-j^kt"""'^
dere grond, als van fijn gifilng. Immers hy was, naar het berigt van den
H. Hicronymtts {0) y in extremafeneBute , feer oud ^ wanneer hy Qrtf-
fns m Vrankrijk onderwees, 't welk egter niet belet, dat hv noeeeni-
gen tijd daar na heeft konnen leven. Het maakte fijne hooge jaren te
elendiger

, dat hy(/) felf geen nodige levens-middelen had, welk aan
de eene fijde lijne groote wanagting van de dingen defer wereld te ken-

'

nen gaf(want hoe gemakkelijk had hy, indien hy'er werk van gemaakt
had, hemfelven konnen beforgen), en mogelijk by-quam door de on.
gelukkige dood van dien jongen Prins , (indien wy denken dat hy hem
overleefd heeft ) na wiens dood waarfchijnlijk niet veel naar hem wierd
omgefien Ook hebben wy geen befcheyd van den tijd, de plaats offoort
van lyn dood

, ten ware wy voot waar aannamen 't geen wy vinden in
^cChronyk van Fl. T>exter {q) , te weeten , dat hy in groote armoeda
geltorven foude zijn te Nicea, werwaards hy, gelijk de Uytleeservan
die Tijd rekening bevat, van Conftantinus , om een lid van dat groote
Concilie aldaar te wefen , befchreven was.
VIL Hy was een ftatig man , die een ftreng leven leyde , etl voor de Hy word

eere van fijn Religie ongemeen yverde , en defelve teeen alle teeenftre-
vers onvermoeyd ftaande hield, tiy droeg fig dapper tegen Joden en
Heydenen, en by gelegentheyt tegen allen, die het Geloof verdorven,
tot welken eynde hy voorgenomen had tegen alle feden en Ketteryen
breeder aan te gaan(r). Hy had een veerdig verftand, en fchrarider
oordeel, en daarom behandelde hy alles, wat hy voornam, fo klaar en
kragtig, dat het alom gemakkelijk door-ging. So groot was fijn ge-
leerdheyt en bedrevendheyt in de Vreemde en buyten-ftudién (daar hy
fig meeft op gelegd had), dat mogelijk niemand van de Latijnfchfc

Schrijvers hem gelijk ftond, en hy de Heydenen met hun eygen wapenen
fo gelukkig konde te keer gaart, dat hy, naar het feggen van denH.
Hieronymus ( ^ hunne ftellingen bequamer konde om-verwerpen, als

fijne eygene vaftftellen en opbouwen. Zijn'er in fijne Schriften ecnige Verfchoo.

duvftere , en onreetfinnige voorftcllingen , Wat tuyn is'er , daar geen on- "'"^

LQqqqs] " kruyd""-"'^'

(w) Vid. ejufd. ihid. c. i 3 o, («) j4nn. 3

1

6. Num. 5 7. (0) De Script, uhi jupra.
( f) Eu.

feb.Chromc.ad ann.Chrift. ^i^. (q) Dext.Chron.p.7,yQ. (r) De traDet^c. 2.p.y6'j.

(O Epift.ad Pmlin.f. 10^.



6/4 HET LEVEN VAN LACTANTIUS.
ifjnerftel. kriiyd in is? bylbnder, als fe van iemand, die in de wildernis opge-
kngcn. voed, cn even iiyt de bofTchen en ftriiyken voor den dag gekomen is,

gebouwd word. Ook is het fekcr, dat vcele dingen ons nu klaar voor*

komen, die hen nog duyfter, en naar behooren nïcc opgehelderd waren,

cn dat vecle verfchil-ftukken nog verward en onbetwiftbaar bleven , ge-

merkt de Kerk daer ontrent geen nette en fekere uytfpraak gemaakt had.

Sommige dwaüngen moeten liever die eeuw , als hem , gewecren wor-
den, en veele faken zijn'er, die men de menfchelijke iwakheyt, en 't

• niet hebben van genoegfame verligting , toefchrijven moet. De bevat-

ting van het duyfend-jarig rijk bad hy met verfcheydene , cn wel , wegens
geleerdheyt en godvrugtigheyt , in de Kerk , vermaarde Mannen , gemeen,
gelijk wy elders getoond hebben. Aangaande andere fijne onvoor-
ligtigc uytdrukkingen j en onregtfinnige ftellingen, ik fal geen derfelven

byfonder ophalen , alfo'er door een andere hand {v) ^ tot genoegen , van
gehandeld is. S ijn ftijl is verwonderlijk ^ en byfonder muntte hy uyt in

welfpreekendheyt. Volgens het eenparig oordeel van alle, van den H.
Hieronymus af tot heden toe, is hy gehouden voor de welfprekendfte

van fijne en alle volgende eeuwen j weshalven hem niet min alom , als

^l^f^^
met regt den naam van de Chriftenfche Cicero gegeeven is jl felf hebben

ILnJheyt fommigc niet gefchroomd te feggen. Dat hy in fommigc faken den Ro-
eentweede rneynfchcn Redenaar overtroffen heeft. Immers men mag , mijns oor-

deels, veylig feggen, dat hy in verheventheyt van ftof, meenigte van
kragtige fin-fpreuken

, foetigheyt en aangenaamheyt van fijne fins-bevat-

tingen, de klaarheyt en eenparigheyt van fijn fchrijf-wijs (het eenige,
dat'er in foude te berifpen zijn , is dat fe wat te net en gefogt fchijnt)

federt de eeuw van Cicero^ weynige fijns gelijk gehad, en mogelijk nie-

mand hem overtroffen heeft.

{t) In leven van Jn^in. den Martel. §. 22. (v) A. S. Remarhs upon the fiateoftht
Church crc.p. 372. ct**-.

La6fanttus

Egte,

Inftitutionum Libri feptcfn.

I- De falfa Religione. •

1. De Origine Erroris.

3. De falfa Sapientia.

4. De vera Sapientia.

5. Dejuftitia.

6. De vero Cultu.

7. De vita Bcata.

Inftitutionum Epitomc.
De ira Dei.

De opificio Dei.

De mortibus perfeciitoriim.

Fragmentum parvum de extremo
Judicio.

Schriften.

I Vermifte.

Sympofium.
Grammaticus.

Ad Afclepiadem Libri duo.

Ad Probum Epiftolarum Libri. IV.

Ad Severum Epift. Libri. IL

Ad Demetrianum Epift. Libri. II.

Onegte.

Carmen de Phoenice.

Carmen de Pafcha.

Carmen de paflionc Domini,

HÊT



6;5HET LEVEN
VAN

P A U L U S,
Biflchop van Conftantinopelen.

INHOUD.
Paulus Foorouders uyt wat landfihaP gejprooten. Hy bekleed verCche^den mmdere orders m de Kerk onir Umo^\^Je^hCZAiL
ite^^T' fJ^^hoplyken Jloel- --^.anneer da^Med"e

Siin te ruikoma %»(t^ /^erbammg onder Con&zntims.

ingedrongei Groote 2?°"'"'
'"'"''^J"

f^^Vsplaats

f{j» dienfi onifègd,en vZi^Tl ^''^^^«"'"S w«r</ voor een tijd

naar di SjJ/e //sardicl fc'*- ^'^^^ ""'''^f'"" ''^

laten gaan. Siine laatae -verhZ
^""^"f'-^'^ hem derwaards niet

cufus i« KiJZntTZT*''^' en ftilk wegvoering naar Cu.
^enrwareg^ZgLs^tZt^:Z

'u"' ''J'''^''''
'^"''^ '»

-^eerdigeftrafAr den itadhZ'
"Ü^'^o^S^rden geworgd CHeri.

had %i lerZms itdTjl"!^^^^ '^'^ ^'fi '«"'^d bejteld

^'

ISl^ancoSVÏ^V"" '"^'^^^ ^"8«eke«l van het vaderland. p.„,.,,.

1Wi tSr^r f?
'f'

'''^"g™ Kerkvoogd, alsal- '«.i^»

overgekomen Hv wierH °^,i u '"''*''*^°"'t''"tinopeleii waren tad.

indeCr^derS^nte^

onder Metrofhanes
, Biflchop aldaar d?^!, '

'

'
L'^'^"'

"

feyde, Dathy^otd:e'n BSo'^Ï::;fttltT^^^^
Wil men ook

, dat Alexander, L het houden van het rnl^roet de befluyten van die Kerk-veroraderinrn.nr A
Conc.hete N.ceen

, ^ «
verfonden "iP^,,/,,,

'
•• . .«T^ & "«ar de nabuurjgeGeweften Ai«a^^^

mede lm VT-^'/^
«^'S^t'jd Lefer en Boek-houder van de Kerk

d n TheffaL ' r" f''"'

^hracien
,
Mac do-' !!"^r„:"

ÊvUnden en^^^^ ^< f '

^"^k^"'''"'^' ^n de naaftgelegené Kaften en

de^ e^r ftukken t rf «/erbrengen van 't geen dat groot Concilie over

l.nS en ? "'"«de ongelukkige verfchillen fllfte en ten eynde bragt. Maar 't geen fy feggSn, d^tTaukl l

Concilie in

te vocrei).
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Word Dia- dier tijd maar twaalf jaren oud was, verdiend niet veel geloof. Imrners

\1"q^^I^^
onder i^lexander, die in plaats van MetrofhojtesgekomQn^^Si wierd

Hng." hy bevorderd eerft tot Diaken, en daar na Ouderling, na dat hy hem

alvorens ten vollen onderrigt j en in het algemeen regtlinnig Geloof be-

veftigd had.

Hyword 11. K^kxander door hoogen ouderdom [^-j (want hy was agt-en-ne-

pSts°van"
jaren oud) en door een drie-en-twintig-jarige waarneeming van

Aiexander. fijn BifTchops ampt afgemat, viel in een doodelijke krankheyt, fo dat

'er niet als fijn dood te verwagten was. Sijne Clergie dat merkende,

vraagde hem , Wien hy tot fijn Nafaat hen wilde aanprijfen ? waar op

hy antwoordde j Dat'er twee waren, waar op fy byfonder hun oogfou-

den mogen laten gaan te weeten , Taulus , als die wel jong , maar bo-

ven fijne jaren wijs was , wel predikte , en ongemeen wel en ftigtelijk

leefde, en CHacedonms, een bedaagd Diaken , van een deftig gedrag,

en bequaam om Burgerlijke verfchillen te behandelen en te flegten. De
goede Biffchop daar op geftorven zijnde, deed fig groote verdeeldheyt

op i de Arianen drongen op Macedonius , maar de Regtfinnigen gingen

met hun faak voor Taulus voort , fo dat hy in de oude kerk van de H.

Irene , alwaar hy , ten tijde van fijn Ouderlingfchap de forg gehad , en
Tijd-rekc.

^gjj dienft waargenomen had ,
beroepen en beveftigd wierd. Ontrent

ontfent^^de tijd van fijn bevordering tot dien Biflchops-ftoel,fprekendeGefchied-

vcrfchiiien boeken vry verfchillende , fo dat men niet, als met veel bekommernis,

de juyfle tijd kan aanwijfen. Het is feeker, dat de Kerkelijke Schrij-

vers alles dat hem'Iraakt ,
jammerlijk verward en door malkanderen ge-

haald hebben. Om nu dat alles in order te brengen, heeft fig de ge-

leerde Valefms niet weynig bemoeyd , wiens T^d-aanw^fing wy ten groo-

' ten deele fuUen involgen , dog moet ik feggen hem in de bepaling van

de tijd, dat Taulus BilTchop wierd, geheel niet te konnen toefl:emmen.

Hy fteld(^) de dood van Alexander^ in wiens plaats Tanlus quam,
op het jaar CCCXXXI, cn egter is't, door het onwraakbaar getuyge-

nis van alle oude Schrijvers , feker , dat Alexander nog leefde , als A-
rius ftierf^ en dat was in het jaar CCCXXXVIj dog kan welzijn,

dat hy , toen ongemeen oud , kort daar na ftierf, en 'Paulus nog in 't

felve jaar hem volgde. Seyd nu Kyithanafius , dat Tanlus , ter tijd als

hy te Conftantinopelen was , Biffchop , en Macedonius onder hem Ou-

derling was(^), daar is geen noodfakelijkheyt om dat te neemen van

AthanaJiMs eerfte komfte derwaards , ftraks na het houden van het Con-

cilie te Tyrus, in het jaar CCCXXXV: want hy kan daar geweeft zijn

na dien tijdj mogelijk als hy uyt fijn ballingfchap in Duytsland te rug

quam, of op een andere tijd, als ilf^^'^'^ö^/WfigvandenBiffchoplijken

ftoel nog geen meefter gemaakt had. Wat aangaat, dat Taulus in de

Synode van Tyrus mede foude tegenwoordig geweeft zijn, en het ver-

oordeelen en affetten van Athanaflus ondertekend hebben ('t welk hem

uytdrukkelijk van de Oofterfche Biffchoppen in hunnen Synodalen brief

uyt Sardica[/] te laft gelegd word) , indien het waar is, fo heeft hy

fulks gedaan als gemagtigde in den naam van Alexander. Maar het

komt my , moet ik feggen ^ niet gelooflijk voor , dat een man , die reeds

de regtfinnige faak fo fterk gedreven, en fo veel daar voor geleden had,

fig aan fuiken vuylen faak foude hebben fchuldig gemaakt ;
temeer,

omdat wy by Athanajius y (die wel weten konde, wie in dat Concilie

fijne vrienden, en wie fijne vyanden waren) of in eenige Hiftorie i^an

(0 Socr.Uh.r.c.6.f.%i. Sozont.lih. ^.c. -^.p. '^oo. (d) Ohferv.EcelefJil^''2"^-}-p'lH'

(je) Epiji,ad Soltt.p.6i^o. (f) ^p.Hüar.infragm.coL^o,
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^le tijd daar het minde niet van vinden. En van hoedanige loosheden
en ftreeken de Arianen tot fteun van hunne (liken , en tot fmaad hunner
partyen fig wiften te bedienen, kan dien, die maar de verhalen van die
tijd ter loops heeft mgefien , niet onbekend zijn. Dit voor-af eefeed
zijnde

, gaan wy voort. ^ ^

III. Taulus was nauwlijks warm op fijn ftoel, of fijne vyanden be-
gonden hem daar weder uyt te ligten. De Arianen waren , fo lang A- De Arianen
kxander Icetde, doordien fy voor hem en fijne jaren ontfafr hadden , ''°'=''en

vry wel beteugeld,en neerflagtig geworden door de dood,die onlangs Arius S^ftoddooreen Goddelijke wraak overgekomen was: maar nu het Tooneel veran-
derd, een jonger Man op den BifTchoplijken ftoelgeftapt, en hun voor-
nemen met Macedomus in te dringen mislukt was, vatteden fy weder
moed, en ftrooiden ^t een en \ ander tot fijnen lafte uyt. Men gaf(^) Streekcn^
voor, dat hy figfelven onbehoorlijk op dien ftoel had ingedrongen ^ fon- ^^"^

der dat fijn keur van Eufebius van Uïcomedien, en Theodorus van He^ tZXl^'"rac/ea^h (onder de naaftgelegenfte) de aanfienlijkfte en uytmuntend-
ite BifFchoppen, en daar toe meeft geregtigd, was toegeftaan. Maar
wanneer daar in geen kragt genoeg befpeurd wierd, begonnen fy hem
rond-uyt te bekladden, Dat hy niet wel leefde, en een flordig en onge-
bonden leven geleyd had. Defe en diergelijke lafteringen wierden ver-
Ipreyd, door de hoofden van de Ariaanfche party opSefchikt en bree-
der uytgemeeten

, en quamen eyndelijk ter ooren van &fiantimis - die
t zy hun verfoeken moede z.jnde, of hun valfch aanbreLn rveelt?

daan had
(
want Manarms wijt hem fijn eerfte ballingfchap ) dat hv n ,foude gebannen worden naar hef l=inrir^K.i d .

^'^^'^"gi'^nap; aar iiy PauUis

fe<i nn?Hpp1c 1 1 f
^^"^^^hap Pontus. Dit gebeurde^ on- word ge.

,les oordeels, ontrent het eynde van het jaar CCCXXXVI, of in het

tef xn'! b fr rT ^" die'ujtf'raïk

nen i^K ^^S^^^^^^^grooteVorftdierf, wiens drie foo!

rnf^^ lTft ^i.n ^°^^'"o^.V.
het aanvaerden van

ffil td^^^^^ brieven en s,.h..

nnfpn Riir^k j
toepen. Hier door quam, nevens anderen , ook helling.

TV ^^^^^P-^^f^»- ^ huys en tot fijn ftoel van Conftantinopekn

J n-^^u'^'
lang wierd hem fijn gemak en ruft gegund, alfo EufeMuifibms, BiffchopvanNicomedien, een trots en eerfugtL Man , nair den n^^^^

fierytus naar JNicomedien
, als een beter en aanfienliiker plaats (alfo de kia^ren tc^

Keyfers daar een geruymen tijd hun Hof gehouden hadden) doen ver-
s^"^"»^"''

plaatlen. Maar gemerkt het Keyferlijke Hof nu te Conftantinopelen
was, en Conflantms (dien het Ooften ten deele viel) naar fijn raad wel fcheen
te fuUen luy fteren, haalde hy de vorige klagten tegen ^^«/«j weder op,
die by den ligtgelovigen Vorft (by het aanvaerden van de receering fijne
genegentheyt voor de Arianen getoond hebbende) haaft ingang vond,
weshalven een Synode, uyt dat flag van menfchen beftaande," verga- af^rcaerd wierd(/)

, ^t welk Taulus veroordeelde en affette. Of hy met een word.
gebannen wierd, word niet verhaald ^ het is waarfchijnlijk

, dathy, fijn
verblijf te Conftantinopelen niet veylig agtende, fijn wijsheyt en belang
oordeelde van daar te wijken j weshalven hy gewillig naar het Weften
vertrok. De eerfte plaats daar hy ons op de reys voorkomt, is l'hef- Hyreyfd
falonica(^), de geboorte-plaats, indien niet van hemfelven, ten min- "^^r ro-

ften van fijne Voor-ouders, van waar hy , onder voorwendfel (mogelijk
[f^rrr] om

(g) Soz.Gm.ubifupr.p.^99. (h) uitban, ikid.p.^i. (i) Socr,lih,z,c,j.p,%A /L)/
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om de aanflagen fijner vyanden te ontwijken) van naar Corinthen te gaan,

te fcheep ging, en naar Italien^ en byfonder naar Romen voerf/), al-

waar ontrent die fclve tijd Athanafms , Ajclepa^s vütiGaza, Marceüns

van Ancyra , en Lucïus van Adrianopelen , alle liiirchoppen , aanqua-

wordvan men. Vriendelijk wierden fy van den Paus Julms bejegend, die, uyc

onlhaaidL'' ^"^'S^ gocdhcyt hunner faak, en het ongelijk hen aangedaan ,
al-

les wat hy konde, om elk van hen in 't befit van lïjn Bisdom te herftel-

len, te werk ftelde^ gaf hen tot dien eynde getuygenis-brieven van fijn

gemeenfchap , en fchreef voor hen aan de Bilfchoppen van het Ooften.

?e7naaT
^^^^^ wendde fig , fohetfchijnt, naar het Hofvan den Key-

dcn Keyfer
^"^'"^ Coujlans (want daar vinden wy [wz] hem en Athanafms) ^ die voor

Conftans. hen vry fcherp aan fijn broeder Conftantius ichvcd , met bedreyging ^ fo

Dievoor hy die BifTehoppen niet fpoedig herftelde, felfs te fullen overkomen,

fijTbroeder^"
defelvc, het mogte hem lief of leet zijn, herftellen. Waar op fy

fchrijft. ook ontrent de tijd van het Sardicaans Concilie ( hoewel Socrates dat,

dog t^onregt, tot eenige jaren later verfchuyft) herfteld wierden.

Eufebius Maar laat ons hem voor een weynigtijds daar laten, ennaarCon-
wordBif- ftantinopelen weder keeren. Het felve Synode, dat /W/^j affette, be-

plaars'"
vorderdc tot die plaats gemelden £ir/>^/V/j-

, die, foaanfienlijk geplaatft,

Paulus!'" de faak der Arianen , tot hun groot genoegen , voortfette. Hy bekleed-

de die aanfienlijke plaats tot het Concilie van Antiochien toe, dat on-

der den naam van de groote kerk aldaar in te wycOj gehouden wierd

,

Sijndood. want niet lang daar na overleed hy, ontrent het jaar CCCXLII. Eu-
Jcbuis overleden, en de ftoel ledig geworden zijnde, riep de Gemeyn-

Paulus ('0 hunnen ouden BifTchop , die daar op t^huys quam , en lijn

kofnt *ve. plaats wedcr ging befitten. Maar de Arianen oordeelden niet raadfaam

enlnïbr'
^^^^ gelegcnthcyt te laten ontglippen, en fpanden t^famen voor i^^ar-

iit van fijn cedonitis , dien fy met eenen beriepen en in Taulus kerk tot BifTchop
plaats. van Conftantinopelen beveftigden. De Gemeynte, ongemeen genegen

De Arianen tot haren ouden BifTchop, raakte daar over op de been, en de partyen

cedoniuf
* fodanig tegen malkanderen verbitterd , dat het in een openbaar oproer

B^ffchip. en tumult uytborft j \ welk fonder geweld , bloedflorting en moor-
oproer, dcrycn niet toeging. Conjiantius ^ thans te Antiochien , en ingewikkeld

ontftair
^" oorlog met Perfien , hoorde dat fo dra niet , of gaf Hermogenes ,

den Opper-bevelhebber van de Ruytery , die naar Thracien ging
,^

lafr,

Diein fijnen weg door Conftantinopelen te nemen, en 'Ptf?//^ uyt het befit van

JH^heyt'te-^j" ^^^^^^ drijven. De Bevelhebber^ in de flad gekomen ,
poogde

gén'sKey. het gccu hem belaft was uyt te voeren, maar vond dat fo gemakkelijk

doorbraL "^^^ hy gemeend had; want het volk quam, om hunnen BifTchop te

befchermen , in de wapenen j weshalven Hermogenes een deel foldaten

t'famen rukte , om haar tot gehoorfaamheyt te dwingen , dog dat maak-

te hun woede nog meer gaande ; fo dat fe , hun pligt en onderwerping

vergeetende, naar het huys liepen van Hermogenes , den brand daar m
ftaken , en hem daar uyt rukkende , by fijne voeten door de ftraten van

De Keyfer de ftad fleeptcn , tot dat hy het beftorf De tijding van defe barbari-

lijTom
^" ^"^^^ en onverfchoonlijke manier van doen , quam haaft ter ooren van

den Keyfer, die (0) dat fo geweldig euvel op-nam, dat hy (hoewel met den

Perfiaanfchen oorlog genoeg belemmerd, en het de ongemakkelijkfte

tijd van het jaar, en ongemeen vuyl en buijig weer was) t^elkens ver-

verfching van Paerden neemende, en alfo met een ongelooflijke fpoed

naar Conftantinopelen reyfde. Daar gekomen, onderfogt hy alles, ban-

de

(/) Ibid, <r. 1 5 . 9 1 . Socr. lik z.c zz.p.ioS. (n) Socr. ibtd. c.\z-p'^9'^ C.j-^,

p, (?0. (0) ride Liban. Om. 3 , Ba[tL dicl.p. i zj, 1 2 8.
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dc Taulus , en , hoewel hy op de tuflchen-fpraak van den Raad niemand straft de

ter dood vonnifte ^ ftrafrc de ftad „ haar benemende de heift van de ge-

woone beforging of vergunning van koorn^ (in het geheel was hettag-

tig-diiyfend mudden} die fijn v^idcr Co//flanü»us hen had toegedaan.

^Maccdonim raakte fo niet vry ^ of hy voelde mede de nafmaak van des steld order

Keyfers misnoegen: want de Keyfer vertoornd^ fo om dat hy, buyten
fijn toeftemming, BifTchop geworden was, als om dat hy ten deeleoor-
faak van die laatfte opftand en doodflagen , die'er gebeurd waren , ge-
weeft was, verbood hem het waarneemen van fijn BifTchoplijke bedie-
ning , met nader laft , geen dienft te doen als in de kerk daar in hy tot
BifTchop gewyd was.

VI. 'Paulus wÏQrdy in yfere ketenen gefloten (/>) , verfonden naar Sin- band

gara , een befetting in Mefopotamien , gelegen aan de rivier Tigris , en
op de grenfen van Perfien. Dit was een droevige en gevaarlijke plaats, piaatfen

daar hy den overval van barbaarfche vyanden van buyten te vreefen had, v^"rl"^'^'

en van binnen niet anders verwagten konde, als een gevangene van on-
^^^^

barmhertige en om loon dienende foldaten kan te gemoet fien. Dog hier
bleef hy niet lang, maar, alfo die plaats al te bloot was, en voor den vy-
and open lag, wierd hy vervoerd naar Emifa , een ftad in Syrien ^ aan de
rivier Orontes , daar hy eenige jaren (anderen egter feggen anders) bleef,
tot ontrent de tijd van de Synode van Sardica j wanneer Conftantius ^

w^^ge-

ten gevalle van fijn broeders verfoek, een Synode deed t'famen-komen hfwcder
te Sardica, /^^/^/ax van iijn ballinglchapontfloeg^ en vryheytgaf, om
alfo'er hem naaft aangelegen was, derwaards te gaan. Hier op quam
Taulus te Conftantinopelen , om fijn rcys naar Sardica voort te fetten
en aldaar by het openen van de Synode tegenwoordig te zijn, maar de
<aemeynte(^j, niet veylig oordeelende hem voor de boosheyt en ver-
radery fijner vyanden bloot te flellen, wilde hem niet laten vertrekken
immers dat hy op die Synode niet is tegenwoordig geweeft (hoewel
^ocrate^ en Sozomenus het tegendeel feggen) blijkt ten vollen uyt de
brieven van de Oofterfche en Wefterfche Biflchoppen, waarin vanfijne
tegenwoordigheyt met het minfte gerept, maar het tegendeel genoeg-
laam te kennen gegeeven word. Sijn faak egter wierd aldaar verhan-
deld. De Oofterfche verwierpen en keurden hem, als een ftigter van
alle gerefene rampen, en aan fchrikkelijke misdaden fchuldig , afj maar
de Wefterfche BifTchoppen , die eygentlijk het Sardicaanfche Concilie
uytmaakten, fpraken hem, met hun Synodaal vonnis, van al 't geen
hem te laft gelegd wierd, vry , en herftelden hem in fijn plaats.

VII. Nu foude men denken , dat hy fijne dagen in vreede foude ge- Nieuwe
eyndigd, en, na fo veel ftormen en fchip-breuken , in de haven veylig ^warigheyt

geruft hebben. Maar welftand en voorfpoed duurd nooit lang. De Key- [.^j^or^de
fer Conjians, de groote fteun en voorftander van de regtfinnige party ^ Arianen.

wierd fchandelijk vermoord in het jaar CCCL. Na deffelfs dood aar-
felde de faak der Regtfinnigen hand over hand ^ en de Arianen (ctteden
die van haar dapper voort. Met Tanks maakten fy een begin , dien fy
des volgenden jaars op nieuw by den Keyfer befchuldigden , en hem ge-
makkelijk bewogen die faak , volgens hun verfoek , uyt te voeren. Ge-
volgelijk wierd Thilïppts{r) ^ den Opper-bevelhebber van het Ooften,
die het met hen toehield , en naaft den Keyfer wel het grootfte gefag

en magt had, belaft Taulus uyt te werpen, en Macedonhts in het befit

van fijn Bisdom te ftellen. Thilij?pis had, door het droevig omkomen
[ïlrrr 2] van

f) Athan. loc. cit. (q) Theod.lib. z.c
5;. ƒ7.72. (r) Socr.lih.z.c. i6.p. ^1, Confer

(Hm c. zC.p.iij. Thsod. ubi fupra. Athm, loc.cit. cr apolog.pro fug.p. 547.
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. ^^"^

J^^™ogenes geleerd, hoe qualijk geweld en dwang flagen kan,

breng^n^^" ^f^"^
"^"} ^^Y ^oor

, bcdektcr en looier te werk te gaan. Hy ont-
bood den Biflchop, onder voorgeven, dat hy met hem over- gevvig-

c ,
^'^^

X .\ S^^^^" rakende, te fpreeken had, om by hem te ko-
Snoodei,k men by het bad van Zmxïppus , alwaar hy hem, liet hy fcg^^cn , op het
vocrd. Ipoedigfte verwagtre. "Paulus gehoorfaamde , en quam teï bellemder

plaats, alwaar hem van den Bevelhebber de Keyferljjke order vertoond
wjerd

i waar over de goede Biffchop wel niet veel ontfteld wierd, dog
Hem te gemoet voerde. Dat het, naar fijn oordeel, een harde manier
van doen was, veroordeeld te worden fonder reden te geven, of figfel-
ven te mogen verdedigen. Thilipptis betrouwde het gemeene volk niet,

( dat daar uyt niet veel goeds voor hun Biffchop te gemoet fiende ^ en
vreelende wat'er op te volgen ftond , reeds naar de ftads-poorten geloo-
pen was) en gaf laft, een agter-deur van het bad te openen, waar door

y j
"^^"^ Keyfers Hof bragt, en van daar aanftondstefchecp

werwtrds c
^" weg-voeren. De plaats van fijn baUingfchap was Cucu-

gebragt onuofele en droevige plaats in Cappadocien (naderhand gere-
wicrd; kend onder het tweede Armcnien) daar niets was, om hem te ontha-

len
, als rotfen en wilderniflen , koude en honger. Die plaats egter was

,

dagt hen , te goed voor hem^ te meer, om dat fy, fo lang hy leefde,

^L^L "'^^ oordeelden veylig te zijn. Om dan vafter te gaan, wierd^er nader
gerd,efl ge- order hem na-gefonden

, volgens welke hy in een donkere en wel ge-
imoord floten kerker geworpen wierd, daar niemand by hem komen, of hem

een kruymtjen brood geven mogt. Na verloop van fes dagen, quamcn
ly daar bmnen, met anders denkende, of fouden hem reeds van honger
geftorven vmdcn

; dog merkende, dat'er nog leven by hem was, flik-
ten en fmoorden hem met fijne eygene klederen, en gaven, buyten ko-
mende, voor, dat hy aan een flaauwte geftorven was. Dus poogden
ly hun moord te verbloemen. Ondertuffchen vertelde Thïlamm, een
onder-Landvoogd van dat Geweft, hoewel den Arianengenoegfaam toe-
gedaan, de waarheyt van die geheele faak met verbaafdhcyt en ontftel-
tenis aan verfcheydene , en onder anderen aan Serapïon, een Biifchop

?r
l^pypfen, uyt wiens mond het door i^hanafius rugtbaar wierd.

iï^r" \
«merkelijk de Goddelijke regtvcerdigheyt Thikppus, den

Phiiippus.
^^"^e" belegger en uytvoerder van dat fchelmftuk, overviel. Geen twaalf
maanden na die tijd raakte hy in ongunft van den Kcyfer , en wierd
uyt alle fijne ampten en bedieningen geftooten, cn een fpot voor alle
lijne vyanden, waar van hy fo gevoelig was, dat hy ^As of hy Cains
vloek geërfd had) als een vagabond en landlooper nergens ruften kon-
de, van plaats tot plaats liep, en, van fijn fchuldig geweeten vervolgd,
alom vreesde dat -wie hem vond hem Joude doodjlaan , totdat hy niet
langer voort konnende, verre buyten fijn vaderland en van fijne vrienden,
fijn rampfahg leven eyndigde.
Vni. Maar hoewel God had toegelaten, dat onfen Biflchop fo bar-

barilch aan fijn eynd quam , en fijn ligchaam fonder omflag in de aar-
de geitopt wierd, het behaagde hem egter, dat fijn naam met lang daar

Thcodofiusna weder ter eere gedagt wierd : want de Keyfer Theodoflus, ten tijde

rorapnaar vau het grootc Concilie van Conftantinopclen in het jaar CCCLXXXI,
iopefeT'"

hebbende, dat dien vroomen Man fo elendig aan fijneyndege-

halen. f^^.^J
^as, gaf laft , voor het fcheyden van die Vergadering ,

fijneover-
Dlijffels naar de Keyferlijke hoofd-ftad over te brengen (j-). NeBarius
ging met alle de Biflxhoppen , die'er nog waren , het doode ligchaam

verder
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verder als Chalcedon te gemoet, en bragten hem, onder het fingen van Ea btgr,.

1 lalmen
,
en plegen van andere vreugde-rekenen , door de ftraten van de

^^r^"^ J^"?
^''""^ '^^^f hy eertijds felfs opfigt over

gehad had De geheele nagt wierd doorgebragt met Pfalmen en Lof-
langen te fingen. Des morgens vroeg quam de geheele ftad met den Kev-
fer, alle de Biflchoppen en C/ergie , en geleydden hem met een eroote
ftatic naar fijn graf-plaats. De kerk wierd naderhand vergroot en opse
fchikt, en naar hem genoemd de kerk van den H. Vaulus, waar uvtin
volgende tijden door onwetendheyt en qiiade bevattint' van het eemeene volk, de overlevering, dat de Apoftel aldliar begravenwas gefprooten is: felfs verhaald ons BaromnsM, dat eeniee eeu- siinh„„r^wen daar na het hoofd van dcfen Martelaaniytgehaald, endoordlcrië- -P'-tn
Ken, als een onwaardeerlijke fchat, voor het hoofd van dien erooten A- 1 T,''"'

poftel aan de Koningin van Vrankrijk gcfonden wierd. Doe die Ko-S "aar
ningin, onfeeker wat daar van te gelooven, fond, feed die Sclwiiver ^'f*-!»^
naar Romen, om het oordeel van den Apoftolifchen ftoel daar over tê^''™^'""hooren; waar op Clemens de Vierde haar antwoordende de misflac' ont-

w«
eenen berigtte. dat het hoofd van dien Apoftel nwgens

Th™^ ? ' t/'
onthoofd en begraven was. Maar waar de Hvh«ft

ie M- fn ^l"^"^^'
°f '"""«s die fijn de eeni- ^T^-ge overblijffels geweeft van hem, alfo hy, onfes wetens, niets bv ge-'""""'fchnfte heeft nagelaten. Sijn talent was byfonder het prediken waardoor hy by fijn Gemeynte ongemeen aangenaam was. ffierfiin ver

&n^f f.geduunge ongemakken gavinhem weynigtijdenluft" om
S"m^ tt.^"

4en lijden d°o™

legen en belemmerd ^ ' Kerke Godsoverquamen, ver-

HET LEVEN
VAN

J U L I U S,
BifTchop van Romen.

INHOUD.
Julius gehorte-plaats en af-komft. Wanneer hy tot het Bisdom van
Komen bevorderd wierd. Sijn yver voor de regtfmni^beyt, Sijn
genegentheyt en drift voor Athanafius en anderen. Hy dagvaard die
-van de Eufebiaanfche party. Athanafius word van hem in een Syno-
de te Romen vrygefproken. ]\A\us fihrijft aan de Synode te Antio-
chien. T)e afgefondenen van Gregorius, Bifchop van Alexandricn,
worden te Romen afgewefen. Verfoek-fihriften van Valens en Ur-

.
facius aan Julius overgegeeven. Julius word van de Oofterfche Bif.

- rchoppen te Sardica afgefet. Het bejluyt in de Synode te Sardica ge-
[Rrrr 3] tornen
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nomen om naar R.omen te appelleeren ^ wasgeen 'vafteWet , maarfag
alleen op den perfoon van Julius , en gelegentheyt van die tijd. Ju-
lius wenfibt Athanafius over fijn herftelling geluk. Sijne gehou^joen en

gemaakte orders. T>e tijd van fijn dood. Brieven die op fijnen naam
Sijne Schriften.

Romeyi""
^' ^^'^^^^^ gcboortc een Romeyn , de foon van eenen Ru-

ficus ,
burger van Romen. Hy wierd na de dood van Mar-

mc\T^'^
Biflchoppelijken ftoel niet langer dan negen

van Romen ï".^^"^^" bcHit, tot die waerdigheyt (gelijk de oude naam-rol van de
wicrd. Biffchoppen dier plaats eerft van Cu/pinianus , en daar na door Buche-

rius uytgegeeven j ons berigten) verheven op den fesden Februa-

Hy yverde ry in het jaar onfes Heeren CCCXXXVIL Hy was een dapper voor-

NicLnfci
^^^^^^ ^^^"^ ^^'^ Niceens Geloof ^ en een yverig tegenftreever tegen de

Geloof,'^
^ Arianen 5 tot bewijs van dien bewees hy t_Athanafius ( wiens faak toen

als de gemeene faak van de Religie wierd aangemerkt ) fo veel hulp/

der'7^°"A
gelegentheyt van fijn ftand-plaats, doen konde. So dra was

thaoTus. " die groote Man na de dood van Confantinus uyt fijn ballingfchap tc

Trier niet op fijn ftoel te Alexandrien herfteld, of de Arianen begon-

-

den weder hunne hoofden tegen hem t^famen te ftceken, en fchreven,

om fijn naam alom hatelijk te maken , aan de nieuwe Keyfers (h) , de

drie fonen van Confantinus , welker gemoederen fy met vooroordeelen

tegen hem poogden te befetten^ en tot dien eynde haalden fy op al -C

geen te voren van hem gefegd was , of wat fy op nieuw konden beden-

De Arianen ken. Byfonder fchreven fy ook aan den Paus Julius, dien fy tot hun

Ti'us'lncei"' P^^'^y hoopten over te halen, of ten minften te bewegen, dat hy^tgeen

rigvanA- in de Synode te Tyrus tegen Athanafius gedaan was, goed-keuren, en

ïakcf"^^*^
met fijn toeftemming beveftigen foudc. Dit wierd fo dra te Alexan-

drien niet gemerkt j of Athanafius vergaderde een Synode van fijne Bif-
Athanafius fchoppen , die een brief voor hem opftelden , waar in fy hem door een

lius vanai.
^^^^^ vertoog van alles wijd en breed van alle die vuyligheden , met wel-

les, ke men hem had beklad, fuyverden. Dtkn brief tond Athanafius door
fijne Ouderlingen naar Romen, alwaar defelve (f} cJ^^^^-^ïr/V/j- , Mar-
tyrius en He/ychius , afgefondene van Eufehius en de Oofterfche Bif-

fchoppen
, fodanig befchaamden , dat fy fig genoodfaakt vonden Julius

te verfoeken , Dat die faak in een algemeene Kerk-vergadering naar be-

hooren mogt onderfogt , onfijdig gehoord , en hen vry heyt gegeeven wor-

den , hunne befchuldigingen te bewijfen en goed te maken. Hier van

gaf Julius aanftonds kennis aan Kyfthanafus{d), en ftelde het in fijn

keur , tijd en plaats tot fuiken Vergadering te beramen.

DeEufebia- II. Terwijl de faken dus ftonden, befloot Eufehius, en die van fij-

Athanafius
aanhang, een Synode te houden te Antiochien, waar in, onder

At anaius
^^^^^^ verhandelingen, mede over Athanafius gefprooken, hy afgefet^

en eenen Cregorius uyt Cappadocien , die fig met groot geweld en dwang
Dienaar den weg tot dien Setel baande, in fijn plaats gekoren wierd. So dra dit

tl^eSb^ Ju. onder het volkquam, ontweek Athanafius wijslijk fijn plaats f^}^ en
lius. "wendde fig (van Julius verfogt zijnde } naar Romen, daar hy vange-

Deafgefon- J^^H^i^ wel Onthaald wierd i
die ondertuflchen reeds Elpidiusen

dcnen van Vhtloxenus met brieven naar het Ooften gefonden had, waar in hy de

dcivarAn" dagvaarde, om op het aan te ftellen Synode te verfchijnen,

en

(a) Commem.in Fi^.Can.Pafch.c.i^.p.z?^- {b) Mjan.Apol.i.p.'^Si.er'c. (e)Ihid.

ƒ7.577. {d) Athan, adSolit.p. 6r^i,^ {e) uithan.ibid.p.ó^^z. Theod.lib.z,c,

4. p.Ji.
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CD met eenen te kennen gaf^ dat men, ten ware fy hunne nieuwi£;he-tiocl.i«nt«
aen nalieten

, anders foiide moeten te werk gaan. De Synode , thans te
'"^

Antiochien vergaderd en met mmder in ^t lin hebbende, als haar faak
behoorhjk en oneenfijdig te laten oordeelen, verfchoof haar antwoord
daar op tot dat f t.jd, van >/«^ aangeweefen, verftreeken waS;
wanneer fy eyndelijk Ju/ms afgelantcn met een fcherpen brieflieten ver
trekken (/), waar ,n fy hem te gemoet voerden; „Dathyweleengroo.',„««»
„ter Bisdom befat, maar fy buyten dat niet minder waren als hy dat'''^''"/"

" X\ **?'*?"^. 1?-
gemeenfchap gehouden hid met

„Atha»a/,us, die reeds befchuldigd en veroordeeld was, alfo delTelfs„laak goed te keuren tot hoon ftrekte van hun Synode , en niet anders„was als derfelver vonnis tegen te gaan, 't welk fy , als ten hoogften
.^onbillijk, en ftrijdig tegen de order van de Kerk . aanfagen ; met een„woord dat fy, in gevalle hy van die, welke by hen waren afgefet,
„wilde aflien, en aanneemen die in derfelver plaatfen gefteld waren

,

„vreede en gemeenfchap met hem wilden houden, en anderfins hem„hunne gemeenfchap t'eenemaal ontfeyden. Op het ontfangen van dien Waarcpbrief vergaderde Julms een Synode teliomen; alwaar de brief gelefen,
^

eem1?rifn wd^'''°°'''^
vry gefproken . en tot de Kerk- T^oS

irr/f^ A ' ^"d Vervolgens wierd Juüus , uytden naam van de geheele Synode, verfogt, aan deOofterfche BilTchoDpen te antwoorden. So deed hy ook, en, „a dat hy U Jklaaed hadover de b.tterheyt en fcherpighcyt van haren brief, voerle he„ te 4moet> Dat fy tegen de geftelde orders van de Kerk, hem tot hun

„fteld, en dat reed^^r al rwe'reld^^M''"t'^' Pj"l^'' °PS'-
„gen van ^./.««. „iet als eet elStS^^veTd^^^^^^^^^^^
hee e brief is te-v.nden by (A) ^daar den feferT die figlie"
taal verftaat

, defelve tot fijn genoegen kan na-lefen
^

en het b^fi^^t^'^^^^'T % «"'^^""ffchenmeefter gemaakt, wü

^1 f
"«lit genomen van den ftoel te Alexandrien, en om de ciuade faak 'fs'»""-

een goeden fchiin te geven, Carunupr ^^nO..^ V- """^^'I"'"'^"^''denanvan
tr,r^AL„r \ >

geven, t^arpones, een Oiiderhug , naar Romen ge- Oregorius
fonden(/), om t geen hy gedaan had, !o veel mo|elijk was, revlr-™««en.

th^T'xTT ^'^^^
'"'ïl

"'"fi^"' ^«el minVhoor geven. A-"^'^'

mfdd^rn r'^'JrVn"''"''"^^™ "> het Weften, hoewel alleS In hetTaar rr^xfvn ' 'T'^" "^^^'^ werk gefteld wiet-ucn. m net jaar CCCaLVII wierd een t famen V^rr^n- d /t u

naani van y»/«.r verfcheenen; ,n welke aan de eene fijde dl Geloofs-
behjdenis en voorflagen der Oofterfche Biffchoppen afgekeurd , en aan
de andere fijde «ür/^a^x en Vakns , twee Ariaanfche Bifl-choppen , enürfedus «
gewoone aanfetters van die faftie, op hunne openbare herroepine, tot^^'T
de Kerk-gemeenfchap weder aangenomen wierden. Die felve leverden wi™e"„"
met lang daar na ook aan Jnlius hun gefchrift in(;é)5 „Waar in fybe- aangcno-

«kenden wat fy tot laft van hadden ingebragt, valfch tezijn/'''"*

53 dat

^^l^'juf' ^''o^'L'^V' //^ ^•^•^7.^94. (^) ^poU.p.-j.
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Bedriegen 55 dat fy meermaals van Julius aangemaand , om hunne befchuldigingen

mlthun"''
5, te bewijfen, en niet gedaan hebbende, nu plegtehjk bekenden alles

fchoon 5j maar verfonnen en bedagt (dog fonder cenigen grond ^ te zijn, en,
voorgeven, ^^tot verfekering van dien, gereed waren met yfr/j^z/^/ü/J deelgenootfchap

„te houden} te Kneer^ om dat Jttlïus hen van de vergeving hunner vo-

ltige misdaden verfekerd hadj betuygende met eenen^ dat fy in het

„toekomende met de Oofterfche Biflchoppen in die faken niet meer wil-

„den te doen hebben j over Arms, en alle fijne navolgers^ diedeGöd-
„heyt en eeuwigheyt van den Sone Gods loochenden ^ als Ketters, den

„ vloek uytfpraken
i

als ook , dat fy nu vernieuwden , en fig altijd hou-

„ den wilden aan 't geen fy by de Synode te Milanen onlangs hadden

„ ingegeeven ^ *t welk fy met dit gefchrift onder eygen handen alsnog

„ beveftigden ^ gelijk fy ook voor altoos veroordeelden de Ariaanfche

5,kettery, en alle, die de ophefFers en deelgenooten van defelve waren.

Die betuyging hadden fy ondertekend, dog naar hun gewoonte, alfofy

met alle winden waaiden, gelijk fy dan ooknaderhad alles weder inhaal-

den , en tot de Arianen wederkeerden.

Een alge- ly. Straks na de Vergadering te Milanen, wierd op het ernftigaan-

conciiic tc
l^o"den van Paus Julius by den Keyfer Conftans , en van defen by fijnen

Sardica, brocdcr Confiantius een algemeener Synode gehouden te Sardica. Dog
de Oofterfche Biflchoppen wilden met die van het Weften niet verga-

JjJJ^'J'^j.
deren , ten ware Athanafius , en die nevens hem in het onderfpit waren^

deelde. uyt hun gefelfchap geweerd wierden j maar dat floegendievanhet Wef-
ten af, fo dat elke party hare byfondere Vergaderingen hield. DeOo-

dcrcb
fterfche beveftigden niet alleen 't geen te voren tegen Athanafius en fij-

tS^
^
"^'ne makkers bcflooten was, maar(/) fetteden met eenen verfcheydene van

de anders-gefinde Biflchoppen af, en onder die byfonder Julius , Bif-

fchop van Romen, als Trinceps ^ Dux malortm^ dat is ^ den voor-

naamften en aanleyder van dte ramffalige ,
gelijk fy fpraken, als die de

deur , om met godloofe en veroordeelde menfchen gemeenfchap te hou-

den , geopend j en voor anderen afgehaakt had hoede Wetten van Kerk
en Godsdienft konnen vertrapt worden ^ en die trotfclijk ondernomen
had Athanafius y wiens befchuldigers en getuygen tegen hem hy niet eens

gehoord had , te verdedigen. In de regtfiniiige Synode aan de andere

fijde wierden Athanafms en de andere gehoord ,
vry-gefproken , en her-

fteld , het Niceens Geloofs-formulier beveftigd , en een briefgefchreven

aan Julius , waar in hem het verhandelde wierd bekend gemaakt, en

hy met eenen verfogt, \ geen in die Synode befloren was, alom bekend

?vetd[ai!'
maken. Onder de artijkelen van die Synode, de Kerk-regeering ra-

daar be-
' kende, zijn de derde ^ vierde en vyfde voor den Paus Julius : want

ranmde ap- jie^n word daar in magt gegeeven, de appèüen ("beroepingen) uyt andere

Julius Landfchappen aan te neemen j en geordonneerd , dat Biflchoppen , fig

t'huys befwaard vindende, of t'onregt afgefet ,
ofgeeneyndenuytfpraak

konnende krijgen , hun toevlugt naar Romen by Jtilins fouden mogen
foekeui en dat hy eenigegemagtigdenfoude mogen kiefen, om de voor-

waardoor komende faken te hooren, en daar over te vonniflTen. Maar daar uyt

l^i^agf der' volgt geeufius , dat de Roomfche Biflchoppen een geduurig en uyt-

Roomfche ftekeud voorregt en magt boven en over andere Kerken wierd toegevve-

pèfgMn- ^^"5 ^" erkend. Immers dat doet fig klaar op, als maar iemand

finsbevef. den ftaat van de toenmalige Kerk nadenkt. De Arianen hadden alle

tigd word.
i^Qgj^gj^ j^g^g^.^ aanfienlijke Bisdommen meefter gemaakt,

en daar door de regtfinnige Bifl^choppen alom over boort gefmeeten en

(/) nd.Epilf.Orimal,ap,/Jifar,mfr^lMm.col,^^(i.
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gebannen, fo dat fe te huys geen regt krijgen konden, gelijk gebleeken
was in de gevallen van Athanafms

, AJclepas . e.f.v. die hier thans te
genwoordig waren , en die faak geopperd hadden. Hier door was het,
hunnes oordeels , noodfakelijk by fulke voorvallen tot een feeker per-
loon fijn toevlugt te konnen neemeni En wie konde daar bequamer toe
worden uytgekipt als den Biflchop van Romen ? gemerkt die ttoel de
aanfienlijkfte, en deflelfs BifTchoppen te dier tijd^ door hunne opregtic
heyt en vaft aankleeven aan de regtfinnighey t , den grootften roem had-
den. En de faak wel zijnde mgefien , die orders (chijnen dat voorregt
meer te hegten aan den perfoon van Julius , als aan den ftoel van Ro-
men, en dat niet gefteld te hebben toteenvafte en onveranderlijke Wet,
maar als fodanig eene , die by het ophouden van die gelegentheyt ook
loude een eynde hebben. Met een woord, gelijk het Sardicaans Con-
cilie nooit hooger als een byfonder Synode geagt is ,fo zijn ookdefTelfs
bdluyten nooit voor hooger te boek gefteld , gelijk gebleken is in het begin
van de volgende eeuw, by voorval van de appellen van de Afrikaanfche
Kerkj daar van elders breeder. De Synode van Sardica gefcheyden zijn- Athanafius
de, wierd Athanafius met lang daar na door Conjianthis weder ingeroe-
pen, die, uyt kragt van dien, fijn reys naar Romen nam, om van fijn wn"^'waerden vriend affcheyd teneemen, die, over dien eocden uyt- n^^md fijn

Ilag verblijd, hem een brief aan de Clergie en Gemeynte van Alexan-t^^^s
drien medegaf, waar m hy hen geluk vvenfchter^^) met het weder Thim een
t'huys komen van hunnen Biirchop,"die hy hen om TnLTL^!lZ"^^
byfonder om fijne volftandigheyt en kloekmoedigheyt in het lijden om fSfeiChrijlus wille , ongemeen aanprees. ^ ^ ^

^«Sft
liJ;n^n'/7'^ u'^^'"

"^ï ^^^^'^-^ befchouwd in fijne openbare hande-

teS^^^^^^ ï ^''^ eygenpULkte,nietmfn

Sha^hW Hy droeg met alleen forg, dat fijn plaats buy-

we kerken A^,^! u A
maken. Hy bouwde te Romen tween eu-

Iver fi de v'.n 1 T R?°mfche markt-plaats , de tweede aan deÖ,Sn eene on d^Üft
°P<^^^^g^'f~ genaamd, endriebegraaf-piaatlen. eene op de laatft.gemelde weg; een tweede op de Aureliaan-

fche en een derde op de 'Fortuenfihe' Hy maakte ooi een dat=n g=maak.
een kerkelijk perfoon nergens als voor kerkelijke Vergaderingen fijne

tTjrt^TA ^^P'«yf^".' dat'er Schrijver! fouden worden

iat eenVrd^llt ''iT'T^ ^" boek te fetten, endat een van defelve
, als het hoofé , het opügt daar over f«KJe worfen

aanbevolen Hy ftierf den twaalfden i^r// des jaars CCCLII, najdias
dat hy op dien ftoel vijftien jaren, eene maand , en fes dagen gefeeten
had, indien wy de oude lijft, van ons te voren aangeroerd, volgen;
hoewel het waar is, dat om die rekening goed te maken (daarhy ge-
fegd word den fesden Febru^ry Bifl-chop geworden , en den 12 April
gettorven te zijn) nog by-na een maand meer, als even gefegd, moet
worden toegeftaan. Hy wierd begraven op het kerk-bof , of liever be- cn bograve-
graat-plaats van Qalltfodius op de Aurcliaanfche weg. Hy heeft niets
in gefchrifte nagelaten, als maar weynige brieven, welker fommige, ge- schriften
hjk wy Ie nu hebben, felfs nog onegt zijn. Het isfeker, dat fijn naam ^^i^ op fij!

al ten eerften van andere misbruykt wierd: want men vertoonde niet lang
"'''"^

na fijn dood een brief, als van hem aan T>'tonyfim , Bifichop van Co- fSengi?
rinthen , over de menfch-wording onfes Hecren gefcbreven , waar in ee-
nige grond-ftellingen van de Ketters, die'er toen waren, worden inffe.

[Sfff] volgd
(w) Ext.Epiji.ap.Athanaf.ApoLz.

*
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Volgd , waar over Gennadius (n) fo verfet ftond , dat hy niet wift , wat

hy'er van foude fcggen, en oordeelde, dat defelve wel in *t eerft moge
goed fchijnenj maar dat egter defelve nader ingefien , fchadelijk en Ket-

ters was i dog Leontim , de geleerde Advocaat te Conftantinopelen [d) ,

heeft lang daar na het bedrog ten vollen ontdekt, en bewcefen^ dat de-

felve niet is van den Paus Julius, maar van Apollinaris , doordien def-

felfs leer-ftukken fig daar klaar in opdoen. Ook feyd ons defelve, dat

'er nog een ander fchrift is j dat op fijnen naam voorkomt in de Hande-

lingen van het Concilie te Ephefen^ maar fekerlijk gefchreven is van

Timotheus , een der voornaamfte voortfetters der leere van A^olUnaris.

{n) Vefcript.Ecclef.c. i.p.^. (o) Lib.defeih. A^. S.p. 5z<J.

Jultus Schriften.

Egte.

Epiftola ad Orientales. Graece La-

tin. ap. Athan. & Concil. Tom.
II.

Epiftola ad Alexandrinos , Gr. Lat.

locis citat.

Fragmcnta Epiftolarum apiid Gra*

tianiim, &c.

Onegte.

Epiftola ad Orientales increpatoria.

Epiftola IL contra Orientales.
De incarnatione Domini , Epiftoki

HET LEVEN
VAN

E U S E B I U S,
BifTchop van Emifa.

INHOUD.
T)e plaatsvan Eufebius geboorte. Hy 'Wierd vanjongs of aangequeekt

in de kennis van de Schriftuur. Wat CMeeJlers hy vervolgensgehad

heeft. Hywey^erdeenBtjfchops-ampt , hem aangeboden , aan te nemen.

Hy vorderd fijn fiudie Alexandrien. Hyweygerd Bijfchop te worden
van Alexandrienj reden van dien. Hy word beroepen tot BiJ^chop van
Emifa 3 daarJtgdeGemeyntetegenJieldy en waarom. Hy vertrekt van
daar , en komt weder. Sijn dood. Hy wierd veel geagt. Het A-
riaanfch en Sabelliaanfch gevoelen word hem van verfcheydene ofge-

drongen. Syn bequaamheyt en geleerdheyt. Tredtkatien opfijnen naam
valfchelyk uytgegeeven. Onderfoek , of'er wel iets van fijne Schrif-

ten overgebleven is.

gefoortc,
^* i^^^*^-^^^^ adelijk geflagt, geboren te E"

plaats!*^ ^ W -> voornaame ftad in Mefopotamien ^ alwaar de

^j^^ Chriftelijke Religie vry vroeg geplant was door Thadd^us ,

een van de Seventige^ en vervolgens voortgcfet door den H. Apoftel 7a-

das.
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ddy en fulke diepe wortelen gefchoten had, dat fe aldaar in alle volgen-

de eeuwen gebloeid , en geene ftad in het geheele Oollen fo grooten

naam en roem van het Chriftelijk Geloof yverig en onbefchroomd te

belijden gedragen heeft, als die ftad. Hy ^ als een tweede 'limotheus ,o^woc^\agi

wijl van kinds afde Heyltge Schriften ^ volgens de godvrugtjge gewoon-
te van die plaats i daar onder anderen eerft beforgd wierd, dat den kin-

deren de eerfte beginfelen des Geloofs , ten eynde fo derfclver reden en
godsdienft t'effens mogt aanwaffen, wierden ingeboefemd. Vervolgens en ondcr-

wierd hy de bequaamfte Meefters van wereldlijke geleerdheytindieftad^'^'^"2-

aanbevoolen, door welke hy in alle de welfprekendheyt, wijsheyt en
wijsgeerte der Grieken onderwefen , en dus een der grootfte iVIeefters

van die eeuw wierd j maar hy merkte ondertuflchen ^ dat hem de God-
delijke Wijsgeerte, van de Chriftenen de wereld geleeraard, ontbrak,

en daarom liet hy fig daar in onderwijfen door twee der geieerdfte Lee-

raars van dien tijd, te weeten, ^z/j^^/WBifTchop van Cefureën , tnTa-
trophilus ^ Biflchop van Scythopolis. Onder defe blokte hyomdeGod-
geleerdheyt, en uytlegging van dc Heylige Schriften te bevatten. Van
defe foog hy waarfchijnlijk eenige bevattingen in, die hem naderhand

^

van naar de Arianery te hellen, verdagt maakten.
II. Dus voorfien, en defe gronden gelegd hebbende, floeg hyfigne-Hy gaat te

der te Antiochien, de vermaardfte plaats van het Ooften, te dier tijd

,

als Euftathius, de eerwaerdige Biflchop van die plaats, vmQynis , Bif-
^**°'^^°*

fchop van Bereen^ als een begunftiger van het Sabelliaanfch gevoelen
befchuldigd, en om die reden afgefet wierd ^ hoewel onder dat voorge-
ven wat anders fchool. Hier verkeerde onfen Eufebius een tijd lang met
jEuphronius, een van die in Euftathius plaats quamen^ en verkreeg fui-
ken naam en agting, dat men hem het aanvaarden van een Bisdom op- Daar wierd

drong, 't welk met fuiken ernft gedaan wierd, dat hy, om dat geduu- Jj'

rig verfoeken af te fnijden, die ftad voornam te verlaten. En feeker , gcbodTn?'"
lijn groote en veel bevattende fiel was met het geen hy reeds bereykt had om dataf

niet te vreeden, maar ftreefde nog naar een grooter maat cn trap van ken-
;,;;;';,^;'i,y

iiJS. Dit bewoog hem naar Alexandrien , alwaar thans de vermaardfte naar aicx-

Hoog-leeraars van allie verborgener en geheymer foort van geleerdheyt
waren, te reyfen. Daar voltrok hy hetgeen hem nog aan de volko- Serde hy''

men kennis der Wijsgeerte ontbrak > dat gedaan zijnde, keerde hy te rug cyndeiijic

naar Antiochien, en leefde geraeenfaam mee Flaccillns , nafut van i^^- Amiochlen.
;phronius in die plaats.

"

III. Eufebius , Biflchop van Conftantinopelen y die met de ArhnQn. Een Cond-

t'famen fpande, hield in het jaar CCCXLI een groot Concihe re An- '^'^"V?-
tiochien, waar in , nevens andere faken, overleg gemaakt wierd, na hem voor

dat i^thanafius gevonnifd en afgefet hadden, wic in dcflclfs plaats ^^'^^^

behoorde gefteld te worden. Niemand quam hen daar toe bequamer aSu''''
voor als onfen Eufebius , een Man van een gefet leven , en gladde tong, «^ricu.

waar door fy hoopten, dat hy de gemoederen der Gemeynte Ibudekon-
nen verfetten, en van hare ongegronde verfotheyt op K^thanajïus af-

trekken. Maar hy floeg het aannemen van die plaats voorfigrig af, en nar hyaf-

oordeelde niet t^onrcgt, datdenSetel, daar ^if^^w^y^/^x was uytgebonfd,^^^^.

voor niemand gemakkelijk aan te vaerden was , doordien de Gemeynte

een feer groote agting had voor haren Athanafius , en gefien was , dat fy

niemand in deflelfs plaats fouden willen laten indringen. De Synode Hy word

dan by hem niet fiende te vorderen ontrent den ftoel van Alexandrien

,

wilden de Kerk fuiken trefFelijken en nodigen Man niet laten miflen s van Ëmifa.

en overreedde hem het Bisdom aan te neemen van Emifa , een ftad in

[Sfff 2] Pheni-

hop
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Phcnicien^ by den berg Libanus, maar eenige weynige mijlen afgele-

nii'^L f" van Laodicea. Dit nam hy aan, reyfde, om ingewyd te worden,
ml ^fS:^^^^^^^^^^ ^"""^^ '^''^^ ^"genegen tot hem, (want de Ge-
de van daan mcynte, bctigt Van ikin ongemeenc bedreventheyt in de wiskonft enhc
vlood. mels-loop, nep dat hy een befweerder was, en kantte fig tegen fijne be-

veltigingj) weshalven hy , weynig ruft onder hen konnende te gemoet
iien, daar van daan trok, èn fig keerde naar Laodicca, by fijnen waer-
den cn boefem-vriend Geor^tm

, Biffchop van die plaats, die hem ook
overleefde

, en fijn leven ^eCchreef. Defe Georgim bragt hem naar An-

n.»nni
^l^aar alles met Flacciüm en Narcijfm rijpelijk overwogen

aanraden
Zijnde, verftaan wierd , dat hy fijn ampt te Emifa moeft gaan waar-

vananderen neemen j gelijk hy deed, en daar in, naar alle waarfchiinlijkhevt, vol-

t7eir ^^^^^^^^«t fij" dood toe. Hy ftierf ontrent het jaarCCCLX, niet lang

Sijndood ^"^f
d^°d van den Keyfer Conftantius , te Antiochien, alwaar hy

cnbcgrave- ook^ om dat hy een geruym gedeelte van fijn leven daar gefleeten had,
"'5- begraven wierd.

gcLTMan" ^^'i "^^^f
^^^'^ l^e^de , in groot aanfien , en

g gtMan,
geagj. by Conjianttus felf, dic met fijn gefelfchap fo ongemeen vermaakt
was, dat hy hem in fijne veldtogten tegen de Perfianen gemeenliik me-
de nam, en, indien wy Georgms van Lao^icea mo^en gdooven , hy
was vermaard felfs door de wonder-werken die hy deed. Hy word

Lr vïnkcf: "^^1/°^ ^^"^ ^'^^^ iiytgebeeld. Sommige feggen dat hy een Ariaan was,
tcry. en Hieronymus {b) nog nader, dat hy Arïmiafadonisfignïfer . dat is,

^'aandrager van de Artaanfche faBie was (een befchrijving ^ die hy op
meer dan eenen Enfebius paft) , hoewel hy elders van hem breder fprce-
kendefO. vry anders getuygd. Van anderen word hy rond uyt be-
fchreven als een Sabelliaan, dog dat waren, feyd Soz>omenus , fodanige,
oie de deugden van anderen met nijdige oogen aanfagen. Beter en vey-
liger fouden wy van dien naklank konnenoordeelen, indien fijne Schrif-
ten tot onfe tijden toe waren overgebleven. Al \ geen wy'er nu van gif-
ten konnen

,
is , dat hy door fijn geduurig omgaan met de Arianen wel

naar die kant helde, dog mogelijk onder de Homoioufianen , degehjk-

siio ftni en H ^
c aI ^oudende, van de fagtfte en gematigtfte was.

fchrijf.ftof. y was, legd de H. Hieronymus
, elegantis ^ rethorici in^enu .

'vry
net en weljpreekend

y fchreef veele boeken en vertoogen, alle'opeenge-
meenfamen en duydelijken trant 5 en hield , in het verklaren van de
Schriftuur, meeft altijd den letterlijken fin, als de befte en naafteweg,
om de meening van defelve wel uyt te vinden. Hy gebruykte fijn pen
tegen J oden ^ Heydenen, Novatianen en diergelijke, en tot het opftel-

Predikaticn jen van korte aanmerkingen over de Euangelien. Menigten van predi-

firnennaam
^^^^^n kierden eertijds op fijnen naam in 't ligt gegeeven , die fekerlijk

uytgcgee- net Werk waren van Eticherhis
, Biflchop van Lions, en verfcheyden

yen. anderen. Niets, dat ontwijfelijk van hem gefchreven is , is tot ons over-
gekomen, hoewel het mogelijk van den Lefer wel verdiend nagefpoord
te worden, of die dertien boeken of predikatiën , van Sirmond onbe-
fchroomd op den naam van Eufebius den Cefareër uytgegeeven , niet

geiïk nr^^^ ^^.^ ^"^^^^ "^°Sten zijn van onfen Eufebius, des even gemelden leer-
der onder- jingj immcrs Wie de twee eerfte derfelven gemaakt mag hebben , inwel-
fogt- ke de Schrijver hemfelven van de Sabelliaanfche kettery fuyverd, gemerkt

het feeker is , dat defelve naar de fchrijf-wijfe van Eufebius , den Biflthop
van Cefarcën, niet het minfte fweemen. Ook heek Sirmond geen grond
ot bewijs, om fijn verfekertheyt te onderfchragen , als dat hy in de ou-

de
ib) Chron. nnn.

3 48. jj, ScrifU C.9I.
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deaffchriften daar dien naam voor gevonden heeft. Maar wie weet nier,
Hoe ligt het heeft konnen gebeuren , dat de Overfchrijvers een Werk
vindende, daar den naam van Eufebius voor ftond , dan te gelijk daar
by flanften de bynaam v^nTamphilms, en vaftftelden , dat daar door
gemeend wierdƒ///^^/«x BifTc^^^ van Cefarcèn, als zijnde onder dc
Schrijvers van de Latijnfche Kerk meeft bekend. Do^ ik laat elk P^n
hier van giffen geen hem goed dunkt.

^

Eufebius fVerken.
Vermifte.

'^TTo^Uiuv^ Lib. X.
In Euangelia HomilijE breves , fed

plurimx.

Onegte.
In Euangelia totius anni Homilix

breves.

Homilise 50. varii argumenti.

HET LEVEN
E P A I M

den SYRIËR, Diaken van EdefTa.INHOUD.
^ffXmk'^l^/L r^'"-^^'''r-&"'

-"oorfijne opvoeding. Hy leef.

w^» i» allefoort -van iieleerMe^ t^ifr j V, '"è^^'^i/cene.

laat dat, eiJlaat Z: Mder t7^'A.P fgefonderd leven. Hy ver.

komen in gebeurde by fijn in.

t if '^"'"'tiS^i^^^^n "^rjjne vrienden^ 7Z
defprmiihZZTf- -^'^ke d,enlafinietna.quam. Betuyging-va^ae opregttgbeytfijnes Uvens

, en laatfte vermanig. 'De tijhan fijndood. Syne voorbeeldige godvrugtigheyt
, liefde L God , %yverhiyt

jT/IÜ^I \'"""'fK- '^f'">"H^ veragtmgvandewereld, iief.

tifPj '"f'^^'i'&h^yp Sun tarteljjè et onverfetteKke yver

rZatL7^^r^vt'^- '^"-'^isk «'Mei, om ApoUinai be.fihaamd te maken. Ephraims natmrlyke enverkrezene bemaamheden

lykbeytfijner redeneertngen, hoewel in andere talen ovefgebra^t. Hy
^^rirfhSlr" 'T'^g^i

Bardefanus) Lof-fangen tot kien/l vande
öyrtfche Kerken. Hy heeft feer veelgefchreven. Niet tier van over-
gebleven, als't geen in 't Latijn vertaald is.

^' C^/*'"'*»») was , gelijk de Grieken willen , geboren te

7^ c^' '"^^ •'^ '"«g?*" Sojsot»eMus(a)te Nifibis,
%m!m (of daar ontrent) een wei-bekende ftad in Mefopotamien JeC".

gelegen aan de rmerTigriSi welklaatfteiktelievergeloof, om dat Grt- P'»'"-
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goriüs vdn Nyjfen(J?) fijn gelegentheyt en voorvallen met die van

ham vergelijkende^ klaarlijk onderfcheyd maakt tufTchen Edefla , en

deflelfs geboorte-plaats. Sijne Ouders waren Chriftenen , die hem, naar

Godvnigti- huri liyterfte vermogen , feer wel deeden opvoeden. Al fijn vermaak en

ffngr°^
werk was de Heylige Schriftuur te leefen , tc over-dènken , en daar m
te blokken, ^t welk hy deed met fuiken crnft en godvrugtigheyt ^ als

van liilke kindfche jaren niet te verwagten was^ en met fuiken onver-

fettelijkheyt^ dat geen gefelfchap van makkers hem daar van verfetten

konde. Self was hy van derfelver ydel en fondig gefelfchap en omgang
cn vroege af-kecrig , en ontweek defelve waar hy konde. Hier door verkreeg hy

kennfs'van
^^11 'feer ruymc bevatting van Goddelijke kennis , nevens welke hy van

Goddelijke natULiren een ongemeene bevalligheyt en welfpreekendheyt had: Ditbe-
laken. haagde den Hemel hem door een gerigt(0 in fijnejongerjaren fdaarhy

federt veel van fprak) te vertoonen : Hy fag , fo hem dagt , een feer wel-

Gefigt, bedragenden wijnftok, die uyt de wortel van fijn tong uytwies^ en haar-

heyfcn''""" delven fo wijd en breed uytfpreydde, dat het geheele land daar mede be-

vrugt van dekt wicrd , en alle vogelen des hemels van deflïelfs vrugten quamen ee-

WkTnd- ^^"i druyven^ hoe meer geplukt en gegecten, te overvloe-,

heyt ver- digcr weder aanwieflen , en de ftok t'elkens met meerder en grootcr
'

beeldende, troflbn beladen was. Een klare verbeelding van de ruymte der trefïb-

tijké en hemelfche gaven, daar God almagtig fijne ftudiën medb- be-

haagde te kroonen. Het viel ook fo uyt: want daar hy , behalven fij-

ne grondige kennis inde Godgeleerdheyt, weynig, indien iets, buytende

taal van fijn land-aart verftond(^), vorderde hy egter fodanig in de buy-

tenlandfche geleerdheyt, dat hy raad wilt, om de gewigtigfte en moei-

jélijklte Mlingen van de Wijsbegeerte te ontvouwen, en door de wijs-

fieyt, klaarheyt en cierlijkheyt fijner reden-voeringen , de wijftë Mannen

van Griekenland boven het hoofd groeide.

II. Het eerfl:e gedeelte van fijn leven Heet hy in een afgefpnderde een-

Hy^ïcefde faamheyt, daar hy(^) buyten dén drang en het gefchreeuw ongeftoord

^m^"" niet Engelen verkceren, en fig met godvrugtige en Goddelijke befchou-

wingen befig houden kon. God egter bragt hem tet regtcr tijd te bin-

nen , dat wy niet geboren zijn enkelijk voor ons felf , maar ook de wel-

ftand en gelukfaligheyt van anderen fchuldig zijn voort te fetfen j
wes-

halven hy aanftonds befloot, fijn eenfaam leven te verlaren , en fijn weg

te Èdeïr" nam naar de groote ftad van EdefTaj ten deele , om het voordeel van hun-

ne openbare en plegtelijke vergaderingen te genieten , en ten deele om den

omgang te hebben vanfommigewijfeenvroome Mannen, aan wetteer bc-

leyd en verder onderwijs hy fig ^ om in fijn kennis te vorderen , foüde kon-

nen overgeven , often minften gelegentheyt mogt hebben , om de fijne aan

Merkelijk anderen mede te deelen. By fijn inkomen in de ftad (/'j quam hem, in plaats

voorval by y^n de wijfe Mannen, daarhy fo naar verlangd had;, een gemeenehoer

SeJinde te gemoct, die hem feer fcherp aanfag, waar over hy fig in fijn verwag-

ftad. ting bedrogen vindende, elders heenen fag , en met eenen feyde : Vrouw-

menfch , hoe derfd gy met fuiken genegentheyt my aanfien ? Waar op fy

hem antwoordde j Ik doe fo , en niet fonder reden :
want wat kan beta-

melijker en gepafter zijn, dan u aan te fien, uyt welken, als een man,

ik geformeerd en gemaakt ben , daar gy my niet anders behoord aan te

fien , als de grond , waar uyt gy zijt voortgekomen. Een antwoord

,

die hy niet verwagt had, en hem in fijn herte God deed danken, dat

hy defelve fo wel gefchikt had ; immers hy was met de geheugenis van

(^) Ehcom.S.Ephr.p.ioi;6.Tont.i. (c) Nifibtd.p. lo-^j. (d)Soz.omJoc.Cit. {e)NjiJfen.

tbid.p, 10:^6, (ƒ) Vide Soz.om.ubifHpra.
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dat voorval naderhand fo vermaakt, dat hy'er een byfonder boek over

gehoudèn 'is"

"°°'' ^^^^ '^"ken
,
die hy ooit gefchreven heeft,

vanl^.n^^^''f
' fig nedergellagen hebbende, leydde hy, in het midden sijn gej™,van een volkmke ftad, een nauwgefet en eenfaam leven , waar door hv''^^'»^"-alle ongeregelde hertstogten tc boven quam. Dus helde hy van natuu hren wejtot oploopendheyt, maar overwon figfelven fodani|, dat hvria" -„"«Jderhand in fijn gantfche leven nook meer toornig gefien wferd Het^^" "p'"?'»'-

beurde op feekeren tijd , dat die hem fijn middag-eeten brengen foude'

trkt'ziild
'V7"i'^''.r

'^^'^^
^ ^-^^ hem ge!merkt zijnde, feyde hy (hoewel toen eemgedagen, gelijk hv wel meer

Z A
''^?^^^g'^'-™l^nderen gevalt hebbende) mft 4n7aSeXmond

i
Weeft met bekommerd, laat ons gaan by het eeten ,^X heteeten met by ons wil komen; waar op hy derwaards ging, en fig ver-quikte met de brokken die nog h.er en daar op defch.lirsvan denge-broken pot lagen Behalven fijn huyslijke Godsdienft, die hy noSit Pr.dikf,verfuymde, predikte hy meenigmaal

, en altijd tot groot genoegen van"«-f

Ïft^n^rfan h"^ u^^^' L.crUn^cn, die op lljne iken Lr wel^"-«™-'

&nder' h1 " ^"^^ '^^ 7^'^^^ ^'Y geworden zijn. Had v«..

^f;"^.?"/^'^^'''^'
de twee laatfte egter weeken af naar de dwalinlgen van JpoUmar^. Hy kreeg m de Kerk van Edeffa geen erooterbediening, als van Diaken; met, om dat hy niet konde & j^'^^^'

niet wilde. Hy wierd tot BilTchnn r<,ALa \ ci «^aromdathy
^en gaPer hei„\ennis v^n féÏ&dÏtÏLrr\eit 7^^^^
l^pt^nTalfee^S "^ifr^',

heXnl?--
kleed, en liet fijn rok hem aZ «""''''"P''"^ ' genoegfaam onge-dcgM.
lijke wiife en verrnnnH^^„^ 11 ^'fP^" ' ^"^^ °P onfatfoen- %

wel by fijn finhen w^o u-
''!5^"hem, als een menfch die niet gek,

van dat Bisdom eThiete' ^f' "."'^^^"^ ^y het aanvaerden
"'"^'"^

ander gekoren w^s
^"-^ «en

^Z.L a u ^ ^ wngemaand, naar Cefareèn in CappfdocienHier hoorde hy met groote verwondering den groeten BarZs tot óe'""'

mers^fo word\r van^è5e';d^ernTT)l^^^
fchouder fitten van die hem de woorden van de hemelfcheXs-
heyt, welke hy dan aanftonds den volke voorftelde , in fijn oor in-gafBafuus dien grooten Man gewaar wordende

, ontbood hem, en vraag:

tslST '^A^^"'%^^^''''''"V''
Defe bekende dat, wafr

eens£ n
S-'^jfte genegentheyt omhelfde, en fig4rvol-

f^n , 'a"?! ''T
""derlmge t'famen-fpraken en reden-wifTelin-

gen aen te ftellen, en hem, op fijn verfoek, deftige voorfchriften tothet beitieren van een Heylig leven mededeelde. Efhraim , vernoegd en komivan fijn reys fo wel hefteed te hebben , keerde wedefnaar Edefla, daar~
hy de korte tijd van fijn verder leven, tot ftigting en voordeel van det^S/T^
Gemeynte, befteedde. Niet lang voor fijn dood ontftond'er in die ftad
een iware hongers-nood (/) , waar in de Armen wierden verwaarloofd

,

tffta.p. ^17.
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Sijnforg en met meenigten om-quamen. Hy fag een tijd lang toe, wat forg in

voor dcbe-
(jie gemcene fvvarigheyt foude beraamd worden; dog merkende, dat'ef

ineen'hon- wcynig of nicc voor geforgd wierd, verliet fijn Cel, cn ging den rijken

gersnotKk en wecldcrigen alom beftrafFen , dat fy , hunnen armen naaften van hon-'

ger lieten fterven , en ondertufTchen hunne fpijs-kamers lieten verfchim-

mclen tot verderf van hunne eygene fielen , die hy hen toonde duyfend-

maal koftelijker te zijn als alle hunne goederen , of al 't geen het lig-

chaam raakt , al was het , dat fy defelve nog fo feer veronagtfaamden en

vervvaarloofden; 't welk hen fo fchaamrood maakte, dat fe niet anders kon-

den fc^^en, als dat fy niet op hun geld fo feer gefet waren , maar dat de

wereld fo boos , fo vol bedrog , en fo vol fugt voor haar eygcn belang was

,

dat fy niemand wiften, in wiens handen fy hunne liefde-gaven veylig fou-

den konnen vertrouwen. Waar op hy vraagde. Wat hen vanhemdagt?
en, als fy alle feggen moeften, hem voor een troUw en eerlijk man te

houden, feyde: Ik fal dat werk onderneemen. Vervolgens ontfing hy
derfelver liefde-gaven , en liet drie-honderd bedden in de ftads-Klool-

ters brengen, en daar mede alle^ die behoeftig en flap waren ^ dienen,

en te gelijk van genees-middelen en voedfel verforgen. Hy droeg ook
voor vreemdelingen, en die uyt armoede derwaards gevlugt waren, forg,

en voorfag defelve met alles wat tot hun gemak nodig was. Hier in

volhardde hy, tot dat de fchaarsheyt verminderde, waar na hy tot fijn

sijn bevel crygen wooning en eenfaam vertrek wederkeerde. Weynige dagen daar

XdT4?" wierd hy overvallen van fijn laatfte fiekte. Op fijn fterf-bed leggen-

chaam. de (^k^ , gaf hy aan die ontrent hem waren nauwe order, om ontrent fijn

dood ligchaam geene plegtigheden tc gebruyken , gcenc lijk-fangen te

fingen ^ of lijk-reden by fijn begravenis te doen ; geen koftelijk dood-
kleed te maken , om hem daar in te winden , of een byfonder gedenk-

tecken voor hem op tc rigten : dat hy niet anders begeerde als het loc

van een Pelgrim, gemerkt hy figfêlven aanmerkte, als een vreemdeling

en bywoonder , gelgkfijne vaders dat ook die, welke uyt agting van hem^
tot dien eynde eenige koften gemaakt hadden j defelve aan den Armen

fooÏÏby ^ft^e^^cn fouden. Onder anderen was daar ook tegenwoordig een man
die gele- Van aanfien , die reeds een koftelijk kleed , en verder toeftel tot fijn

gentheyt, begravenis gemaakt had, die hetfelve te goed dagt voor de Armen ^ en

voornam deflelfs waardy in geld aan defelve te geven. Aanftonds wierd

defelve f gelijk mijnen Schrijver, een onwraakbaar man , die onfes E'
fbrams tijd-cn land-genoot was, getuygd} als een befeeten menfch,

viel by fijn bed neder, fchuymde en fcheurde als een, die met eenboo-

fen geeft befeeten was. De goede Man^ dat droevig fchouw-fpel mer-

kende, vraagde hem; Wat hy gedaan, en waar door hy dat op fijn

hals gehaald had ? die aanftonds de faak , fo als fe lag ^ bekende. E-
^hram dat hoorende, leydde hem fijne handen op, en bad voor hem^
waar door hy tot fijn reden en verftand weder-keerde ; vervolgens fond

hy hem weg met defe woorden ; Ga heenen , m^n vriend , en voltrekt

het geen gy voor lang by uwfelven voorgenomen had. Dat gedaan zijnde

j

liet tiy fijne gedagten gaan op fijn eygen leven , en feyde tot het gefeJ-

fci«yd vao fchap ; Ik heb in mijn gantjche leven God niet met opjet onteer

d

; nooit

deomiiaa- ts^er eenige viiyle enydeIe reden uyt mijne lippengegaan ik heb niemand
*^"'*

gevloekt, ofgelafterd, nog ooit met eenigeerlijkmenfchgekrakkeeld(j»)-

rïy maande alle , die ontrent hem waren , fo lang hy adem had , ^^in

tot wakkerheyt en yver in de oeffening van godfaligheyt en deugd , ge-

lijk, naar het feggen van NyJ^enus(n), fijne laatfte woorden genoeg-

faam
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laam te kennen gaven; immers men heeft alsnog fijne laatfte woorden. En laatftc

01 Uyterlte-wil en Tefiament (gelijk het genoemd word), waar in fio- woorden,

een ongemeene godvriigtigheyt , ernftige opwekking en aanmaning tot
een heyhg leven opdoen , die ik, ten ware fe met te lang was, hier
foude hebben ingevoegd. Hy ftierf als op bewijslijke gronden kan ge- SijndooJ.
gift worden, ontrent het jaar CCCLXXVIII C "iet lang na de dood
van dcnH. Bafilni^) op den agt-en-twintigften January, naar het fee
gen van de Grieken , of, naar de rekening van de Wefterfche Kerken , on
den eerften February. In een Kloofter te Conftantinopelen Co) Sula en
gemeenelijk de fes marmer-fteenen genaamd, eertijds het Hof van'dcn
latriarch, maar nu bewoond door Armeniërs , word alsnog bewaard
lijn at-beeldfel, naar het leven gefchilderd , alwaar aan lijn regter-hand
dele woorden ftaan: h afadh kai enkpateia thx\ ttxhn kagj^potzin,
JJe liefde en matigheyt fityveren de fiel.

T ^^-^
^"^H'"

"^"^-^gefet leven, en fo godsdienftig, als me sünedeugvgehjk die of eenige andere eeuw iemand heeft uytgeleverd. Hyhadal <icn.

^
Ie de deugden die iemand konnen groot en beroemd maken, en, 'tgecn

fneV^nd
^''^^^^^.^ ^^^^^e dat niet weeten , of daar van hooren f alsfoekende gelijk Nyjfenus ons verhaald (^3 , i,^^ 1... ;,p,..V,W

""'Z ""T-
^^^"^^ t>oven alle r wasge-

nieenfaam mer hem door tfoddd.jke gedagten en fiels-verheffineen, endroeg hem dagelijks fijne fchuldige pliVten oo Hv llc ^ c ? f
geduurig, en overdagt defelve dal en nagt^en terl l htd 'i''
befig was ontftak m hem een vulr, en fi?. fiel verhS^ h^^^^^^^^^vlam van hefde naar den hemel opwaards. Hy fuyverde alirfiine fiek

da? hrbe i^d^ Hv V r^"^^^^^^^^
beheerfchen, als iemand het Jaerd

nel VSden
en befteedde veel tijds in bidden en wee-

vvl ''""'".^^P" barften, en daar na weder te bidden, en dicwas o.oy^ het leven en geeji felfs van fijn prediken. Hy had

dwon^ !r u""'
"^^^^gh^y^ nauwgefette ftrengheden fodanig be-

llrwf"'h''
l^y ontrent alle welluftigheyt en vermaak felfs ongevoe-lig was. Hy gunde hemfelven geen flaap meer , dan hem tot fijn levennodig was, en met anders, als op de bCegrond. Ge^n mLTh heeft

ooit(rJ met grooter edelmoedigheyt de wereld, met alle hare rijkdom-
men, eere, pragt en vermakelijkheden defes levens veragt als hy. Hv
iprak, als hy op fijn fterven lag, daar als zegepralende van

, Epbratm
heeft nog beurfe nogftaf nog male gehad: goud en filver ofdiergelüke

iLLZZ J{ ^r''^'\^ ^^^^^ Saligmakerinlet^uangehum w//^ gefegd heeft: Gy fult met eygens hebben op der aar-
oen

;
en dat bedwong m my aUe gierïge en ongeregelde begeerten naar de-

Je dingen. Hy had geheel geen groote gedagte vanhemlelfs, alles dagt
hem was te groot en te goed voor hem ; alle lof-redenen van hem fag hy
aan als fo veele bedrieglijke vleijingen : en wanneer hy defelve t'eeniger

^^^j r^V^i^"^^
ontgaan, floeg hy fijne oogen voor hem neder, cnborft

bedektehjk in tranen uyt. Sijne ingewanden waren met een levendige
mededogendheyt aangedaan, en feer tederhertig ontrent de Armen, en

[Tttt] daar
(oyPojr^m.Jppar.Tom.i.p.^oy.

(p^ Id.thilp 1028, lo^^CTc. (a)m.P,l02Z.
{r) Ihid.p. 1030. Cr 1039.

i'^ r i>
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daar hy door fijn vrywillig afftaan van de dingen der wereld felfs niets

had om te konnen geven , oordeelde hy hemfelven verpligt anderen te

fterker dc uytwerkingen van milddadigheyt en goedertierencheyt aan te

raden , ^t welk hy nooit deed als met goeden uytflag : Want wie dog
foiide bequaam geweeft zijn de kragt van fijne redenen, die fterke drift

en hertelijke ontroering van fijn gemoed, waar mede hy anderen aanfprak,
te wederftaan ?

voord/'^*
yi. Hy leefde in een onrufl:ige en woelende eeuw , waar in elke par-

«gtfinnig. in het ftuk van Religie de andere fogt te ondermijnen, enhareeyge-
^cyt. ne gedagten en gevoelens , als de regte leere der Kerk , tegen andere fl:aan-

de te houden. Maar onfe Man hield het altijd met de Regtfinnigen, en
die van de algemeene Kerk (j-} , en floeg de middel-weg in tuflchen de
dwalingen van de Sabellianen aan de eene , en de Arianen aan de ande-
re fijde. Sijn groote yver voor de waarheyt deed hem alle ^walingen
tegen gaan , die hy met mond en pen vry fcherp wederley. Hy oordeel-

de de Kerk geen beter dienft te konnen doen, als de menfchen te rug te

brengen tot de waarheyt j de befinetting , die als een kanker in-eet , te

weeren , en de verwaandheyt en bedriegery van die door argUftigheyt
Itjtelijk foeken tot dwaling te brengen, te befchamen en den mond te fl:op-

Eenttreck pen. Wy konnen niet voor-by feker voorval, dat hier op flaat: Sijn

fntrentA- landsgenoot t^poU'maris{t) had die geheele landftreek met het gif van
poiiinaris. fijne fchadelijke grond-fl:ellingen vervuld, en tot dienft van hemfelven

en anderen fijne bevattingen, en de kragt fijner redenen ontworpen in

twee boeken, die hy aan fekere vrouw, welke voor fijn faakyverde, en
daar hy alles aan toevertrouwde, te bewaren gaf. Ephraim dat ver-

fi:aan hebbende, ging by die vrouw, en verfogt die boeken, alfohyin
de gronden van CAfoüïnarü verder fogt bevcftigd te worden ^ voor een
tijd van haar te leen te mogen hebben , gemerkt hy daar door groote-

lijks foude konnen vorderen om de ftrijdige dwalingen te leereri weder-
leggen. De vrouw fijn verfoek toegeftaan hebbende, nam hy die boe-
ken met hem naar huys , daar hy alle derfelver bladen op malkanderen
plakte en lijmde j dat gedaan hebbende, bragt hy defelve weder daar hy
fc van daan gehaald had , fonder dat men eenige verandering aan defel-

ve merken kon. Niet lang daar na verfamelde hy eenige van de regt-

finnige party , om de verfchillen tufifchen hem en i^j^oUmaris , die
hem had uytgedaagd, te komen aanhooren. De dag wierd beraamd,
en Apollinaris verlcheen, die aan het gefelfchap verfogt, Dat hy, om
fijne hooge jaren, niet mogt genootfaakt worden, alles uyt fijn hoofd
te feggen , maar de vryheyt hebben om uyt fijne boeken te bewijfcn en
te antwoorden j waar op hy uyt handen van een fijner makkers een fij-

ner boeken aannam , en van voren aan begon op te flaan , dog te ver-
geefs j hy befogt het ontrent het midden, maar \ was daar alles fovaft
op malkanderen, als voor aan. Hy vattede daar op het tweede boek^
maar vond het even fo als het eerfte, niet een blad was van malkande-
ren te krijgen. Dit ontftelde en verbaasde dien man fodanig^ dat hy,
als een menfch , dien het verftand begon te ontbreeken , oprees , en uyt
de Vergadering liep, en, die fchande niet konnende verdragen, fiek wierd,

Sijne a»n. en daar door, het kan zijn, fijn leven quijt raakte,

wcïpree' ^^^^ hoewel godfaligheyt en religie fijn grootfte roem waren

,

kendheyt hy was van mindere cieraden^ van natuurlijke veerdigheyt en geleerd-

^ci^'vSr.i
^^y^ "^^^ misgedeeld. Hy had alle geheymen van de Heydenfche ge-

heel,
leerdheyt doorfnufFeld , en wift wel wat fchatten by defelve te halen

waren

,

(ƒ) Jhid. 103 1 . {t) ld. êid.p, 1040.
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ZZ^n^^'^ul ^^'J'i-
^" P"y".leggen

>
enfameldedaaruytniec

ÏZ f^-
het voordeel van een wonderlijke en aaneeboreLwe fpreekendheyt

,
waar door hy fijne gedagten en bevattingenCduv-

delijk, net, deft.g en omftand.g konde voorftellen, dat hv fiine tolhoorders, waarhy qimm, ligtel,,k overhaalde, gevangen nam,^cn ce'hjk als betoverde. Het was fonderling, dat (daar het gemeenlijk fn\-dersuytvalt) fijne reden-voenngen eS verhaïldelingen iT^ScZ^'^^r'
(fijne moeder-taal, die hy in het fpreken en fchrijven altifd -ebruvkte^ v*P^'"m de Griekfche taal overgebragt, niets van haar mtnurlijie^ang nïm"^heyt en cieraad verlooren maar 't geen in fijn eygen kleed verlonrr ï"""'
hjk in een ander kleed gefteeken niet m.n^der was. De h IiZoII'

21 ï ' °^«'^«'ng van dat boek felf fpeurde de door-

fiXLn T ^"r'r"" Niemand wiftsiiafprcc^
figfelven beter naar de menfchen , die hem voorquamen , in fijn fpreken"''^-

wJkeT/'' ^^^'"^^'^ "J" P^'^dik^n en g^iieen t'famen.

hv daar^l^
een gemakkelijke en natuurlijke fpreekwijfe, en egter wa

enckTforaTpn^ H T i"'"
tegenftaan. De woord-wifTelingenCU cier-lpraken , de Synfche taal vrv cemeen wv^^-^j u u ^ •

uytdrukken fijner bevattingen, gaf ^jn fbrXnlen ''^
'''^

aangenaamheyt. Sijn natuur helde vrv ^r n F^f •^''«gt

wel% die Jeer ten^gevalie ^aïïde^n,^; Je ÜSnt^foon van Bardezanes (die êebloeid Iwfr nn^ ^ring van den Keyfer was de efX leTn H vT ^"^
.'F'-kundige maten en getalen invoerde enZ ' "'^'"^'«'^nds-taaldigt.

fhraim
, merkende dat fi nriand,'<.r "^'^ l^'l'S'""

'"^^"^f^- -^""^ ""^l"»

ïchepten, maakte hl,,! 7^ daar byfonder vermaak in'"'"™"'

verkUe^"trl^,°ne gedal e^^^^^^^^ -^f— die'er fijne""^'"'

te trekken, ,een meenTgte^vtfyS^^^^ S^"]^"^^ h^'l'

uvt den mnnf ^ ^ n ""T'^/S g"^! boeken. Tbotius verhaald

vrugtighevl deftig^l ria^l^k^^-^l^^^^^^^^

£s de hXTsVh T^' " w'^ P'*^^'"^"« opintlilk in de Lerfnê"«ï«;;vens de Heyl ge Schriftuur gelefen wierd. Veele fijner boeken wierdenreeds by fijn leven in de Griekfche taal overf^eféf Z.rTt
dien tijd. Alle wierden fe gratigontfangen fnl'rf

de overige na

dering'als vermaak geleefel 4t is ja^mêr darwf than"",' ''J''''^""-

hanrdïfm:^ 4rÏ7" 7" vertalingt,?/iror'drde;?l

[Tttt 2] Ephraims
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Ephrams Schriften.

(Defe zijn door toedoen van Gerhardus VoJJius in \ jaar

MDXCIII te Romen, en MDCXIX tot Antwerpen ge-

drukt in de Latijnfche taal, en verdeeld in drie ftukken.)

Tom. I.

De facerdotio.

Ad quem diftum hoe pertineatj

Melius efl nubere^ quam uri.

De Heli facerdote.

De intemperantia & incontinentiaj

Trad. II.

De feftis diebus & dignitate divino-

rum myftcriorum.

De charitate. Trad. III.

Encomium in Pfalmos.

De oratione.

De jejunio.

De amorc pauperum,
Quomodo intelligendum illud , Dtio

erunt in agro , &c.

Deum lachrymis interpellare dc-

beat.

De timorc animi.

Reprehenfio fui ipfius ac confeffio»

Parasnetici ad pietatem II.

De divina gratia.

De fide.

De terras motibus.

De Gentilium erroribus, Tra^t. II.

Ad everfionem fuperbix.

Adverfus vitiofè viventes & hono-

res afFedantes.

De morbo linguse aliisque vitiis.

Non efle ridendum , fed lugcndum
potiüs.

Ludicris rebus abftinendum eflc.

De mala converfatione vitanda.

De his , qux vita hxc noftra in fe
; Adverfus improbas muliercs.

continet.

De manfionibus , feu locis beatis.

Trad-. II.

De non fufcipiendis rebus his rao-

mentaneis.

Ode in quotidie peccantes & quo-
tidie poenitentes.

De virtutibus &: \\x\\s.

De timore Dei, Tradatus II.

De longanimitate , Trad. II.

De patientia, &: compundione. Tra-
dat. IV.

De impatientii.

De lenitate.

De iracundia.

De manfuetudinc.
De malitia.

De veritate.

De mendacio.

De obedientia.

De inobedientia & murmuratione.

De invidia & aemulatione. Trad. II,

De tcmperantia & continentia^

Trad. II.

De reda vivendi ratione , capita 9 1

.

De vita fpirituali, capita 96.
De non fcandalizando proximo &

reda vitx ratione.

Quomodo anima, ab hofte tentata.

De virginitatc feu continentia> Trad.

I

I

De caftitatc.

i

De paflionibus animi.

De compundione, SermonesIV.

De poenitentia 8c converfione^

Tra6t.IV.
Dc beatitudinibus, Trad. III.

Quaeftioncs Q ^omodo blafphenta-

tur T>eus öcc.) 6c refponfioncs plu-

rimae.

Quaeftioncs ali:E (" de extremo judi-

cio &c.} 6c refponfiones plurimse.

De variis cruciatuum generibus ac lo-

cis in inferno.

De refurredione , Trad. II.

De recordationc mortis.

De morte Oratio, (juxta MS. efl: Ba-

filii)

De antichrifto.

De apparitione crucis tempore judi-

cii.

De extremo judicio , Trad. II.

De fecundo Domini adventu.

Threni de divina retributionc.

Threni de die judicii.

Threni ad animam negligentem.

Orationes ac preces ad Peum plu-

rimx.
Sen-
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Tom. 11.

Sententia cx operibus Ephrxmi col-

Narratio ad monachos de fua con-

verfione.

CanticLim fpiritualein laudem do£tri-

nae ex Chaldaico traduéhim.

Epiftola ad Joannem monachum de

patientia.

Hypomnefticum , feu admonitoria

oratio ad fratrem.

Adhortationes IV. ad novitium mo-
nachum dc virtute.

De virtute, capita lo.

Sermoncs II. in illud, Attende tibï

Paraenefes ad monachos L.
jDe humilitate comparanda , capita •

ICO.
j

De monachis ac turture.
i

De perfe£tione monachi.
De panoph'd fpirituali ad monachos.
De agone fpirituah*.

Sermo afceticus & cxhortatorius ad
fratres.

De fecundo adventu Domini &pce-
nitentia.

Capita par^netica 19. {^xxfxtAmmo^
nii Abbatis),

Apophthegmata SS. patrum, abba-
tum Antonii, Ephrxm Syri,Pa-
ftoris, Arfenii &c. plurima,

Tom. III.

Sermo afceticus de timore Dei ad i-

mitatioiiem Proverbiorum.
Sermo afceticus de vita religiofa &:

monaftica.

De pcenitentid.

Diaken van Edessa. 697
Sermo de compundioneanimi.
Confeflio & fui ipfius reprehenfio.

De univerfali refurre£tione.

Humilis ad Deum oratio.

In Noë & de continenti:!.

In Abraham & Ifaac.

In Loth.

De laudibus Jofeph patriarchae.

In Danielem prophetam & SS. tres

pueros.

In Jonam prophetam.
In Heliam prophetam.
In margaritam pretiofam.

De natura Dei non curiofè fcrutanda.

Sermo in transfigurationem Domini.
Sermo de paflione Domini.

Plandus B. Virginis fuper pallione

Domini,

Sermo de cruce Domini.

Sermo de laudibus B. Virginis.

Oratio ad B. Virginem. {fiifpojiti-*

tia ).

Sermo in pcccatricem & Pharifxuni
(Chryfojiomo afcribitur^,

Encomium in S. Bafilium.

Encomium in SS. 40. martyres.

Encomium in omnes SS. Chrifti mar^
tyres.

Sermo de eadem re.

Vita S. Abramii & Marix^ncptis c-

jus.

De S. Juliano Anachoreta.
De SS. patribus fuo temporedcfun-

6tiSj Sermones II.

Sermo in eos , qui in Chrifto obdor-
mierunt , 6c de vanitate vitx.

Teftamentum.
Sermo contra impios h^ereticos& de

confummatione mundi {Chry/ofto-

mo vulgb tribuitur).

HET LEVEN
VAN

D A M A S U S,
Biflchop van Romen.

INHOUD.
Damafus vaderland, Tix>ift over fijn geboorte-plaats. Hy wierd Ou-

[Tttt 3] derling



HET LEVEN VAN
^erlmg on^er U^^^^^^^ Hy hield het ^ ten üjde vanUh^xms ballinge
fihap met Felix JVord door Libenus herfidd: nadeffelfs doodftaanDamadis en Urficinus beyde naar de Bifchop-floel van Romen.

^XTfJ W partyschappen, ^e geweld-

aanhang, volgens het verhaal van Marcellinus Fauftinus. Vat
iZJ'""

^'J>'^oven zy. Hy beleyd een Synode^ waar in de hande.
imgen van het Concilie te Ariminen veroordeeld worden. Bafilius
klaagdover T>^m^{us Jlapfigheyt en onbekommerdheyt ontrent den toe^pand der regtfinnige Kerken in het Ooften. Hieronymus verCoekt
Jijn raad metwien hy het te Antiochien foude houden. T>e ketter^
der Apolhnariften word in een Synode te Romen veroordeeld. Vita-
Jis

,
bet hoofd van dte party, fweerd hier fijne dwalingen af. Da-

m^ixxsfend een wijdloopige Geloofs-belijdenis over ^^«Paulinus. Hettweede algemeene Concilie met gehouden door het gefaQ van Damafus
Baronius wil, dat hy tn feekere Kerkelijke Wet de ïpperhoofdisheyt
van de Kerkvan Kom^n

, tegen de befluyten van het Conftantinopelfche,
moten heeft. Wat door to>^ aut.xc^v , het boek der Wefterfche (Bif-
Ichoppen) in het Concilie van Conftantinopelen gemeend word Hoo^
gen ouderdom en dood van Damafus. Wat van hem gebouwd is Sim
nauwe briefgemeenfchap met Hieronymus. Het boek, Pontificalis

^sXfTften

'^^^^ ^^^^ t'onregt toegefchreven. Sijn digt-konft. Sijne

\Amafus was een Spanjaard, Toon van tcntn Jntoninus
, uyt

een aanfienlijke familie, en geboren niet lang na hetbedn
Twiftover

"^^^^ ^^"7'
,

^^P^^n^chc Schrijvers verftaan malkSn-
fijn ge- '^-^^^ deren over de plaats van fijn geboorte niet wel , fommige

r ' f
^^""'^^ ^" Portugaal te Epita of Igedita , 't welkP--. thans deri naam heeft van Juimaranes , een ftad tWchen de rivieren Mi-mus en Duruis, driemijkn van Bracara Augufta^ anderen (^) ftellen hem

7ndlTZA '''''A''"^^^
geboortigtezïjn, dogMa-

oInnS; '""^T
^'^^^ ''^ ^^^^^^^^^^CMantuaCarpetamrum

^.noemd wierd . ftrijd dapper om de eer van fijn geboorte-plaats te zijn,
immers men geeft voor, cfat^er in een der hoofd-kerken van die plaats
een oplchrilt gevonden is op een marmer-flieen , met oud flag van let-
ters, daar men uyt fpeld , dat Damafus in die kerk ^redoopt is Waar

Bekendais
^""^ opgcvoed is

,
blijkt ons niet, alfo wy vaS hem niets vinden

OM^^ aangeteekend, voor dat hy Diaken en vervolgens Ouderling was van de
van Ro. Kerk te Romen onder den Biflbhop Liberius , die hem byfonder gene-gen Ichijnt geweeft te zijn, en dien hy in het Bisdom volgde, hoewel

fnd^S r'ï ^'•«^^^F"/" ^uijigen intred. Daar was te dier tijd een beklaag,
tewn ^Jl^;j/^heunng m die Kerk, waar toe door de volgende gelegentheyt aan-

leyding gegeeven wierd. Liberius van den Keyfer Conjiantius om fij.

-o't:. ''IJ.i^^'^''^'^^^^^ verbonden fig
baunef ^.^{''&'' Y^" Kerk {d) , voor het oog van al het volk , geen ander

Jiillciiop, io lang Liberius leefde, aan te neemen en te erkennen en
Damafus mm voor, gelijk gefegd word , Liberius in fijn ballingfchap
te vergefelfchappenj dog hem een tijd lang gevolgd hebbende, fcheyd-

de

ia)raf. Chron. Hifpan. mn. 3 (Jp. Hifp. illuflr. Tom. i . 5^

.

nd. MarUn. de reh. Hifpan,
'Jf'^.c.i^.thtd.Tom.z. {b) P.^m.Benter.ap. raf.thid.am. 7^7. (c) EUv.Dext.

rd)''lf''"\ ^ ''^^^r.t. ik ^ h. M^nn. Sic. de rek Hifpan. Uk 2. .09.



D A M A S U S. 699
de van hem af, en keerde te rug naar Romen, alwaar Feüx , de eerfteFdixinfijn
iJiaken^ door het aandringen van de Ariaanfche fadlie , BifTchop ee-ft^e^"
rnaakt wierd^ een Man , die buyten dat in het Geloof regtfinnig was.De CLergte en onder die ook Tiamafus , ftemden, niet-tegenftaande
hunnen gedanen eed, fulks toe, maar het volk toonde% daar over mis-
noegd en wilden den nieuw-gekooren Paus in de gewoone omcans
{proceffte) met volgen. Drie jaren daar na , in het jaar onfcs He^ré^n
CCCLVIII wierd Liherius

.
de Ariaanfche faak onLtekend hebben

de, van lijn ballingfchap ontflagen, op wiens wederkom ft FÉ^/zAr de ftad '^^"'"g

uytgejaagd, en wanneer defelve kort daar na te rugquam, en in de kerk
y^Ln fulms, aan de andere fijde van den Tyber, fijne Vergaderingen
nield^ voor de tweede reys van het volk overvallen , en verftoten witïd.
Ondertuflchen deed 'Liberius ^ wat hy konde, om de faak by te leggen'
en fig met de Clergie , die het met Felix hadden gehouden , te ver!
loenen

, tot welken eynde hy hen alle in hunne plaatfen herftelde. Z/-
bertus Am herfteld, leefde nog agt jaren, en ftierf den vier-en-twintie-
Iten September in het jaar CCCLXVIII.

II. Liberius geftorven zijnde, deeden fig twee Vryers naar die ftoel NaLibcnus
op i te weeten

, pamafus en Vrficinus, of Vrjlnus , een der Diakenen
J?*''^ T'**van die Kerk die elk fijn aanhang maakte, en vaftftelden, /^./i;. voor

minnen Bifirchop met te willen erkennen. 2)^«.^y^x met de fijne quamen
te famen in Lucinis feggen mijne Schrijvers (dog kan alsnog niet we-ten waar dat was), daar hy tot hunnen Biffchop begeerd

, envivoLlnsin de Lateraanfche kerk mgewyd wierd. OndertuLhen vervoegdef^^^^

nooit met gemeenfchap aan de Arianen was befmet seweeft tot Biflchon T}'^^'

M^^nT^^'^^v^^' PÏ^^^S' kleer-kamer, of een

y^J li^l ^^'^^^ Tibur. insgelijks bc
oorïafk da defehe^^^^^^^^^

^ootende handelingen waren Droevige

ftXm S'h^^^^^^^ 1" t war en oproer raakte. Daar deeden fig g-o^g""

P
^f"

"^^^^ ^'^"^^^ Men viel van woorden tot^^"''^"flagen, en vervolgens tot moord en bloedftorting. Men fag'er niets als fwaar-den en werk-tuygen van geweld en woede, en felfs wierden de Hevlige
plaatfen met deerlijk verminkte en doode ligchamen vervuld. Viventius
toen btadsvoogd, poogde, fo veel in hem was, den voortgang van dien

hvl t kTIÏ '
"^'^ '/""^^- ^--"^ 1^-^ te fterk wierd; enhy de verbitterde gemoederen met verfagten of veranderen konde, vond

lig genoodfaakt de ftad, tot fijn eygen veylighey t , te verlaten. Dievaa
de hjde v^npamafus kreegen eyndelijk de overhand , want de andere
raakten aan kant, met fo een merkelijken verlies , dat alleen in de kerk
Y^n StJlmus op eenen dag om hals raakten , niet min dan honderd feven-
en-dertigmenfchen, tot grooten aanftoot voor de Religie, en droefheyt
van alle bedaarden en goeden. ^ ^

^l^' P^i^^
^^^"'^^ ^^^^ kanten, als feker^ van gefegd word , enBreeder

op lijn befte quaad genoeg is. Maar tMarcellinus en Fau/iinus , twee "^ded

Ouderhngen, die ter felver tijd hebben geleefd, geven ons in de Voor- Tungr
reden van hun verfoek-fchrift aan den Keyfer TZ^é-ö^öy^/// een vertoog van breyd van

een vry droeviger gefchapenheyt van die faak, tot geen kleynen nadeel
JJ'f'^''^"*

van de eer en goeden naam van T>amafus. Sy feggen , dat Damafus nw.
de inwying van Vrjicinus verftaan hebbende, een meenigte van wagen-
luyden , fchermers , en gemeen Ilag van menfclien huurde , cn met de,

felve

(») Lib,^.c.i^.p,ij^j. (ƒ) Amm,MarcellJib,i7.

•
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felve naar de kerk van JuUus trok, die fy opbraken j en drie dagen aan

malkanderen vermoordden alle die hen voorquaraen dat hy Viven-

tius den Stadsvoogd ^ en Julianus den Opfiender over de koorn-huy-

fen, door giften en gaven aan fijn fijde hebbende overgehaald ^ een ver-

banning voor Vr/icinus, en deflfelfs twee Diakenen CAmanüus en Lu.
pus iiytwerkte, en alle die van de Gemeynte tot hem weygerdcn over te

komen, deerlijk liet flaan of aan kant helpen. Dat hy, gehoord hebben-

de dat de Gemeynte feven Ouderlingen verborgen en in Liberius kerk

opgefloten hadden ^ met fijne gewapende Benden derwaardstrok ^ en op
den fes-en-twintigften Ociober, de kerkj alvoorens befet hebbende j op-

brak j en , om hen alle middelen van ontkomen afte fnijden , vuur naar

binticn wierp , terwijl anderen het dak afnamen , op alle , die in de kerk

waren , de tigchelen nederwierpen , en t^effens in de kerk ingeborften,

mannen en vrouwen, ten getale van honderd en feftig, om hals brag-

ten , en een vry grooter getal fodanig quetften , dat verfcheydenc van hen

het naderhand beftorven, terwijl T)amafus van de fijne niet een man ver-

loor 3 dat het volk God en den Keyfer ernftig bad ("gemerkt Damafus
een nieuwe, en, gelijk fy^er van fpraken^ een vijfde vervolging tegen

hen begon ) , dat dog de faak in een verfameling van Biflchoppen mogC
gehoord, en naar behooren gewikt worden i op welk verfoek, als het

den Keyfer Valenümanus voorquam, in het volgende jaar de gebanne-

nen weder vry gefteld wierden, en uyt kragt van dien en fijne

Diakenen op den festienden OBober weder binnen quamen , en van hun-

nen aanhang met blijdfchap ontfangen wierd. Dat ^amajus door fijne

vrienden aan het Hof wift te beforgen , dat de Keyfer de ware gefcha-

penheyt der faken niet wel konde tc weeten kopien , die dan , niet be-

ter wetende, laft gaf, dat 'Vrjicinus geen nieuwe fwarigheden foude ma-
ken j waar op ^rjicïnus , fiende niette konnen vorderen, hemfelven,

om vreedens wille, aan de barmhertigheyt fijner vyanden overgaf, en,
volgens order van den Keyfer, op den feventienden december weder in bal-

lingfchap vertrok. Dat die van fijnen aanhang, na fijn vertrek van alle hunne
dienaars ontfet, hunne bede-ftonden op der Martelaren begraaf- plaat-

fen hielden , en op fekeren tijd in de kerk van de H. Agnes vergaderd,
door T^amafus overvallen , en veele van hen gedood wierden i en ten

laatften, dat hy, volgens gewoonte ^ de naaftgelegene Biflchoppen van
Italien genodigd hebbende, om fijn geboorte-dag te komen vieren , de-

felve fpgt te beweegen, om met hem in het vcroordeelen vm^rficimis
toe te ftemmen ^

dog geen ander antwoord kreeg als , Dat fy gekomen
waren om fijn geboorte-dag te vieren, maar niet om iemand ongehoord,
en fonder onderfoek , wat defelve voor hem wift in te brengen , te ver-

oordeelen.

IV. Hier op loopt het verhaal van die twee Ouderlingen dien aan-

gaande uyt. Sy nu waren wel van de Luciferiaanfche fe£te, dat is^

van dat flag van menfchen , die geen gemeenfchap altoos wilden houden
met alle , die het ooit met de Arianen hadden gehouden , en gecom-
municeordj en het kan zijn, dat fy daarom wat fcherper gefchreven heb-
ben. Maar of dat reden genoeg is , om hun berigt te verwerpen , en

hun getuygenis ontrent faken , die by hun tijd gebeurd waren , te ont-

fenuwen , laat ik den Lefer oordeelen j indien ja ^ fo moet het feggen

van den H. Hieronymus (^daar Baronius fo veel werk van maakt , hoe-

wel hy dien-aangaande niet veel van belang fegd} vry watafflaan , ge-

merkt deffelfs gemcenTaamheyt met Damafus , als fijn naaften vriend

,

hem uyt dien hoofde foude verdagt maken. Immers het komt my niet

wel
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wel gelooflijk voor^ dat mannen van die rang in fuiken plegtelijken ver-
loek aan den Keyfer openbare leugens en valsheden foiiden hebben der-
ven inlafTen, en wel lulke, die geraft en gevoeld konden worden, alfo
die gefchiedenis nog in varflchergeheugenis, ^n'DamaJusxiooxxiWtv^n
was. En \ fchijnt my onnodig, dat Baronius , v/at verfchooning hv
ook mag poogen te maken, die faak foekt te verduyfteren

, gemerkt him
eygen Pauflelijk boek(^0 hier van fpreekende fegd, Dat Damarus^.
fchop vvierd, om dat hy de grootfte en fterkfte party aan fijn fijde had
Maar de Lefer weege de geheele faak onpartijdig op , en oordeele dan
t geene hem behaagd. Dat immers is feeker, dat (wat'er voor onee-
regeldheden in het verkiefen van mogen fijn gepleegd , en wat
hy of de fijne by die gelegentheyt moge gedaan hebben) hy door voor-
ligtige godvrugt en yver tegen de Ariaanfche kettery met reet een groo.
ten en eerweerdigen naam verkregen heeft.

^

V. T>amafus in fijn ftoel vaftgefet, begon fijn wagt waar te neemen. EenSynod*
Hy vergaderde ontrent het jaar CCCLXIX een Synode, waar in ne-
gentig Biflchoppen uyt Italien , en een gedeelte van Vrankriik t^famen
quamen Defe, de fnoode en doordringende pradijk der Arianeïi Twaar Wat daar
door veele, wegens hunne verkeerde bevattingen en vertooningen, mislevd '^'^^^'^'^^

wierden) aanmerkende, veroordeelden 't geen in het Concüie van Ari-
""'^

minen gedaan was, en byfonder ^uxentius
, Biflchop van Milanen.

de groeten drijver van de Arianery in dat Geweft hexrïa^^A
„ieuwden het N.ceenfch Geloof/waar van D:::fi^:f^!tZZIZeen Synodalen bnef kenn.s gaven (A) aandeB.ffchoppenvanlliyric °mwaar in fy hen de regtfinnige Leer aanpreefen, hen vertoogden wa 7v
u!r:f°"":::'S''*^"*l?<^''^">-"verfogtenhu

v'ïffliTn^Te 0:£^heS C^ir^l deUtfin^ni :"o..H„.
enWe^an den KeySt/^ bov^^^^^^^^^ ntfn^atlw

?e" bT^irS'^VH"- vertoo^ït^r. ÏJe; n"l gS

L

S ar over fchreef ên°do '^""t/ ^" Wefterfche Bxfflójpïn

fl-.nd In ^If ^ r
Afgefondenen derfelver hulp en bv-

Int . Jr^'f
'^'^k, verfogt; jaTtot beter voortfetting van die^.den groeten Athmafms C^,,us gefag te d.ertijd genoeg was. omeenfg

fch^v.n"°r^
hebben) bewoog, aan 2)<.^.>/voor defelve tlichryven

i maar wat ook T)amafus daar op heeft geantwoord of niet „ rCwant fijn bnefas niet meer voor han4en) Lmersi-tLT^rda hV^^^'
"

% daar vry koel ontrent gedroeg
, gd/jk 4y uyt de menigvuldigekV

ten, en felfs fcherpe benfpmgen van Bafilms, by die gefepentheyt et
daan

,
konnen afneemen , daar van reeds elders (i) breeder

te ^\hI^T
•^^g^'^"?'g^" in het Ooften had niet alleen v«.e.M.

hnvrt-^W?!. ? A !f '"'"^i van hunne ll'^'J""huyne jke twiften en verdeeldheden onder malkanderen Dit bleek bv
fonderl„kxndeKerkvanAntioch,en, alwaar, beSven^l '..t1;
Anaanfche BilTchop , en Fitaüs, een hoofd der Apollinariften

, nog
twee regtfinnige Biflchoppen, Meletius tnVaulims

, waren, die alle
hunnen aanhang hadden. Ondcrtufl"chen was de Kerk door dit alles jam-
merlijk gefcheurd. 'Dama/tis koos de fijde van Taulims, die aldaar D™,fe
door Lucifer Calantaims , een Wefterfch Biflchop , ingewyd was Hie- '<»"' •"='

ronymus thms te Antiochien fijn verblijf hebbende , en onfeker wiens m,'''''"""
fijde hy kielen foude, fond naar Romen, om met den Paus Tlamafus

'

[Vvvv] daat
(ƒ) In vit. Damaf. ConcU. Tom. 2. «/. 859, (4) Bxt. tip. Theoi. lib. i,,, n p tq,

(») Sie het leven van Bafil.
'
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702 HETLEVENVAN
daar over raad te pleegen , die hem ried fijn Kerk-gemeenfchap m^Tau-
l'mus te houden. Self volhardde T)amajus , na de dood van Mektius,
en als'er reeds een ander in fijn plaats gekoren was, in het voorltaan van

Een ander TauHuus , waar door de fchadelijke verdeeldheden in die Kerk nog le-

^Komcn''
vendig bleven. Ontrent het jaar CCCLXXIII, indien de rekening

°
' van Baroiims{k) goed is, wierd weder een Synode te Romen gehou-

den, daar onder anderen tegenwoordig was Tetrus
, Biflchop van A-

lexandricnj nafaat t^thanajins ,
die, door onmenfchelijke wreed-

verhandci"
der Arianen verdreven, daar fijn heul fogt. Het voornaam fte,

wltré.
^ ^" Synode verhandeld, was het veroordeelen van de Apollinarifche

kettcry, onlangs te voren in de wereld opgekomen, volgens welke ge-

dreeven wierd, dat onfen Saligmaker een menfchelijk ligchaam, fondcr

redelijke fiel en verftand, had aangenomen, en dat fijn Godheyt de plaats

van fijn fiel vervulde: want ApoÜinaris ^ en fijn voornaamfte leerling 7/-

motbeus, wierden gedoemd, en kerkelijk gefl:raft. Vitalis ^ het hoofd

van die fede te Antiochien (hoewel een leek, van wien, naar hetfeg-

gen van de Alexmdrijnjche Chronijky defedbedcr Vitalianen [/] gefpro-

ten is) was te dier tijd te Romen, fwoer voor die Kerk-vergadering fij-

ne dwalingen af, en onderteekende het regtfinnig Geloof, waar op hy
tot de Kerk-gemeenfchap wierd toegelaten. T>ama/us gg^ih^m , byfijn

vertrek, een brief mede aan Tauümis , dien hy het nader onderfoeken

van die faak aanbeval. Van het geen defe Synode, ontrent de faken van

j/^poUinahs
, deed, fchreef naderhand Damafus (nï) o^-ssi de Qofterfche

J3ifichoppen, die, fo het fchijnt, fijne toeftemmingv^ip he^affetten van

Tïmotheus verfogt hadden, hen verfeekerende ^ dat hy fulks reeds door
een Synode gedaan had. Ter felver tijd , en met toedoen van die Syno-

SrTenis ' breede Geloofs-belijdenis aan het ligtf»), waar in hy
van Dama. Vervloekte alle ketterfche leer- ftukken van alle feden ^ die thans de Kerk
^"5- ontrufteden, en van het Niceenfch Geloof afweeken , die hy aan 'Pau-

lïnus (buyten twijfel die van Antiochien) thans fig te ThefTalonica in

Maccdonien ophoudende, opdroeg.
Een alge- VII. De verwarde ftaat van de Kerk , bewoog de godvrugtigheyt van

dHc"eConi
Kcyfcr JheodoJiustQ Conftantinopelen, in hetjaar on fes Hee-

ftanrinope. ren CCCLXXXIj te vergaderen dat groote Concilie, dat federtvQor

een der algemeene erkend is, hoewel de Paus T>amafus, nog iemand
pat wierd fijnent-wege niet tegenwoordig was. Baronius (^o^ om ^ volgens fijn

ma°fu!dct
gewoonte, het PaulTelijk voorredt ftaande tc houden , foude ons geern

biveftigd. diets maken, dat T)amafiis hetfelve beveftigd heeft, en vind fig tot dien

eynde genoodfaakt , een onnofel voorwendfel oftwee, ten eynde fijn feg-

gen eenigen fchijn mogt hebben, verder te rekken, als de faak lijden

De Room- kan ; iiocwel indien het waar is , dat hy het heeft beveftigd , daar uyt

word^^t'^on
S^^^^^ ge^" Opperhoofdigheyt volgd , gemerkt het beveftigen van eeni-

«gtdaar" Synodale Handelingen niet anders te kennen geeft , als een toeftem-
uyt bewc niing en goedkeuring , welk van alle Biflchoppen doorgaans gedaan

wierd, dog meeft van die grooter plaatfen hadden. In het derde befluy^

van dat Concilie, ftellen de Vaders het Bisdom van Conftantinopelenm
rang van eer en voorregt naaft aan dat van Romen. Dit was dien van
Romen niet naar den fin, en daarom maakte 'Z)^«?^yaj' , om, gelijk

Crefcwtiusrö»//i{j('/') fpreekt, de dwaasheyt en verwaandheyt van dat Concilie te

maïustoe kaftijden , in een Synode, in het naaftvolgende jaar te Romen gehou-

•t geen in den, ecn befluytj dat nog in de verfameling van Crefionius gevonden
word

,

do Baron. eod. ann. (l) jid ann. {m) Ext.ap.Thfiod.lih.^.c. lO.

p.112. (») Ext.ibid.c.ii.p.ii^.Crc. (o) Adam.^^i. ip) Mam.i^$i.
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waar in hy voor-af kortelijk van het voorregt van Tetrm boven de an-dc voigea-
defe Apoftelen gefprooken hebbende, de voorrang en voorregten van de '^"^"w

drie groote Stoelen vallfteld, en daar in de eerfle plaats geeft aan den^"^^'**"'
H. 'Petrus, of de Kerk van Romen, die geen vlekke of rimpel heeft ^
de tweede aan de Stoel van Alexandrien , gcftjgc van den Marcus\
in den naam van den H. Tetrm-, en de derde die van Antiochien op'
geregt door den Apollel Tetrus felf Maar dat is een misflag: 'want
hoe vermakelijk Qrefconim daar van fpreeken mag, T>ama/us heeft met
fijn Concilie fuiken befliiyt niet gemaakt j en daarom brengen delaatfte
Uytgevers van de Conciliën dat befluyt met beter regt t'huys by een
Roomfche Synode, meenigte van jaren daar na, te weeten onder Gela-
fius, in het jaar CCCCLXIV gehouden. Maar om tot het Concilie
van Conftantinopelen weder te keeren. In het vijfde befluyt verftaat wat door
die Vergadering alle die van Antiochien aanteneemen, diedeGodheyt hetiiukdec

van de drie perfoonen der Drie-eenigheyt belijden, volgens de to>@- ¥ Siop^*
AvT.K^ïv , of het ftuk der IVefterfche (Biflchoppen). Wat daar door te P^n, init
verftaanzy, word verfcheydentlijk geoordeeld. Grickfche Vytbrey-'^'''''^''}^
ders. Zonaras e.f v. weyden wijd en breed, dog fonder eenigen fchijn verftaen

van reden, dat daar door een uytfpraak van het Sardicaanfch Concilie T''
gemeend word. Baronius^fjf) wil, dat het was de Geloofs-belijdenis
van TDamafus aan Taulinus, BiiTchop van Antiochien, aefonden, daar
van wy reeds gewag gemaakt hebben: Valejius {r) ^ dat het een uvtleP;-
ging van het Geloof was, ontworpen door ^Bamafns , in een SvnodeteKomen, in het jaar CCCLXXVII, of CCCLXXVIII naS
chien overgefonden

, en in een Vergadermg van Oofterfche BilTchoD-
pen aldaar beveftigd en goedgekeurd. Maar een geleerd Man van onfc
Land-aartW heeft bewijslijke gronden, om te giffen dat daar mede ee-
fienwordopdenSyno^^^^^^^

(?.nn^'''i^^^uV^^^" g^«^^e ConcilieteCon!

dl hX^f""
gebleven waren, overgefonden. en dat het gemelde vijf-de befluyt, gelijk ook de twee volgende niet gemaakt zijn in dat alge-

meene Synodus, maar van dat gedeelte defl^elfs, dat 'sjaars daar aan vol-
gende weder vergaderde Immers ^t blijkt ons uyt de antwoord der Oo-
fterfche Biflchoppen (0 feeker, dat in een Synode te Antiochien een
lomus, ot ttnOmfchr§vmg van het Geloof, byfonder de Heylige Drie-
eenigheyt aangaande, ontworpen is, gelijk ook een tweede in hetlaatfl:
algemeen Concihe te Conftantinopelen wierd opgefteld, 't welk naarRomen gefonden. naar allen fchijn, aanleyding gaf tot dat , of
dymdalen brief van Uamafus en fijn Synode over die ftoffe , die dan in de
gemelde Canon of befluyt van de Vaders het ftnk, of boek der IVefter-
fche genoemd word. In die felve brief verfogt hy de Oofterfche Bif-
fchoppen, om tot een algemeen Concilie, te Romen te houden, (waar
van hy, fo het fchijnt, met den Keyfer gefproken had) over te komen,
byfonder om de faak van den Stoel te Antiochien tebeflegten. daar hec
niet beter tuflTchen Taulinus en Flavianus

, die in de plaats van Mek-
tius gekomen, en 'sjaars te voren in het Concilie van Cc^nftantinope-
len beveftigd was, ftond als ooit te voren. Op dien brief fchreven die
Vaders (" welker veele des volgenden jaars weder te Conftantinopelen
vergaderden ) aan T>amajus tot antwoord ; Dat fy fig van de reys naar
Romen ontfchuldigden 5 dat fy in de faken des Geloofs met hen eensgefind

waren: en gaven met eenen berigt. hoe fy met de faak van Antiochien, en an-
dere plaatfen geleefd hadden. [Vvvv 2] VIII. Na
(^) ^««.38 i.p.429. (r) ^rinot.ad Soz.om.p.i^^'^. (s) Bevere^. Annot. ad Canon.

'y.ConcXonJiantimpol. {t) jip.Theod.lib.^.c^.p.iii.
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Damafas VIÏI. Na die tijd leefde Dama/us niet lang. Hy ftieff, ontrent tag-

2^^'''^°'"'tig jaren oud zijnde, in het jaar CCCLXXXlV, volgens de reke-
' ning van Baronius, op den elfden 'D^rm^^r, zijnde feventien jaren ^

en ontrent drie maanden Biflchop van Romen geweeft. Aangaande de
wonderdaden, die hy foude gedaan hebben, dAo^o^ya de Handelingen vm
T>amafus <^^ooï flaan, konnendefelve aldaar vinden. Volgens de Schrij-

vers van de lioomfche Kerk heeft hy gebouwd twee kerken, deeeneby
het Schouwburg van Tompejtis , en de andere op den weg Ardeatina ge-

en begravc naamd_, daar hy ooViïi ^o. Catacombe f onder-aardfche grotte } by dc
ligchamen van de HH. Tetrus en Tanks , die hy met gevlakte mar-
mer-fteenen gevloerd had, begraven wierd. Hy fogt de graven van ver-

fcheyden Martelaars op, vercierde defelve met gepafte graf-fchriften^

pronkte de kerk van den H. Laurentius op, en befchonk defelve met
veele koftelijke en uytgefogte giften > derwaards wierd fijn ligchaam van

Hy wasge- de plaats, daar hy eerft ter aarde hefteed was , naderhand ook vervoerd.

mcrnTero- l^y fijn leven hield hy nauwe gemeenfchap met den H. ///>rö;/>'w//j' , dien
nymus. hy veeltijds over den fin van een duyftere en moeijelijke Schriftuur-

plaats raad vraagde, gemerkt defelve m de Hebreeuvvfche taal wel erva-
Vanfijnge- ren hem tot genoegen daar in konde te regt helpen. Van fijne bequaam-

b^ken^' ^" geleerdheyt konnen wy niets met fekerhcyt giften , gemerkt
niet veel in gefchrift tot onfe tijden toe overgebleven is. Sijioe verhan-
delingen Van den CMaagdelïjken ftaat , in rjjm en onrijm, daar Hiero-

cnbyfonckr nymus (v) gcwag van maakt, fijn vermift. Het boek Tontijicalis ge-

t^^dii ge.
"oemd, (een kort berigt van de Biflchoppcn te Romen) dat hem meer-

noemd maals toegefchreven word , is bekend gefchreven te zijn van Anaftafius^
de Opfiender op de bock-kamer te Romen , die eenige eeuwen la-

ter gebloeid heeft, doordien de ftijl fo wel als de ftof vry naar de bar-

baarheyt dier latere tijden ruykty inaar het moet egter ouder zij-n, als

de tijd van L^najiajins , indien 't geen Labbicus feyd Qx') , waar is , dat
hy een affchrift gefien heeft , gefchreven ten tijde van Karei den Groo-
ten , waar in het leven dier Paufen aan Damafus , eer Anafi.afius gebooren,
of in ftaat was om boeken te konnen fcbrijven, wierd toegefchreven

5

immers hy geeft onwrikbare redenen, dat het niet van Anaftafins is.

De H. Hieronymus y die Damafus beft gekend heeft, getuygd (y) van

S-kinft.
verftandig Man was, byfondernaardedigr-kundebel-

' de ('twelk hy miffchien in hem, als de drift vim iljn land-aart, eertijds

van eenige treffelijke digters vermaard, aanfag), en veele korte gedig-
teuj als Op-en Graf-fchnften e. f. v. gemaakt heeft. Immers eenige der-
felve zijn nog heden voor handen.
(v) De cujïod. f^irgin. ad Euftoch

.
/?. 1 4 1 . (x)Defcript . Tom. i .

z 5 2 . (y) Ibid.p. jo-^,

Datna/ms Schriften.
Egte en overgeblevene.

Epiftola ad Epifcopos Orientis. Gr
& Lat.

Epiftola Synodalis ad Epifcopos II-

lyrici Gr. & Lat.

Confeflio fidei Catholicx ad Pauli-

num. Gr. & Lat.

Epiftola ad Paulinum Antiochenum
de Vitali.

Epitaphia , infcriptiones , carmina
Numero XL.

Fragmenta quasdam apud Gratianum.

V?rmijie.

De Virginitate , & profa 6c veriu.

Onegte.

Liber Pontificalis.

Ad Hieronymum , EpiftolxlT.
Epiftola ad Stephanum &: Epifcopos

Mauritanix.

Epiftola ad Profperum &: Epifcopos
Numidix.

Epift. ad Epifcopos Italix.

Epift, ad Aurelium Carrhaginenfem.

H E T



HET LEVEN
VAN

AMPHILOCHIUS,
Biflchop van Iconien.

INHOUD.
S^n vaderland ü niet bekend, Sijn eenfaam en afgefonderd leven-, ne^

vens Bafihus en Nazianzenus. Verdigtfel van Jijn inwying tot Bia
fchop van Iconien door een Engel, Bafilius briefaan hem over Jljn
verhefing tot Bijfchop. Hy was een van de Gemagtigden der Synode
te Conftantmopelen^ om te oordeelen wie tot de Kcrkgemeetifchap
mogt worden aangenomen, en wie niet. Hy fteldfig dapper tegen de
Ananen en andere Ketters, byjonder tegen de Mallilianen. "^De op-
komfi en gronden vm die fe£ïe , die veroordeeld wierd in een Synode
te bicla. ^^^r Amphilochius voorfitter in was. Hy was tegenwoor-dig m een Synode te Conftantinopelen, om bet verfihiloverZsZl
van ^o^x^ te flegten, Sijn hoogen ouderdom, T)e tijd vanfijn ftet

• ^^^'"^T
^^^è^oote agting voor hem^ en geeft eenS -^'^'^'^ ^^rfiheyde^wlfelagtigeenonegfeSchrif

ten op fijnen naam, IVat hy gefichreven heeft.
^ ^

|Nfeeker is de af-komft en 't vaderland van defen heyligen Giffing vai

J
Man, en geen Schrijver heeft ons aangeteekend wie fijne

I
Ouders geweeft zijn, of waar hy gebooren is. Indien hetïdaur

_
my vry ftond te giffen, ik foude uyt eep van Bafiilius

brieven aan hem oordeelen, dat hy van geboorte een Cappadocier ee-
weeft IS, waar in ik gefterkt word door den H. Hieronymm (a) , die
van dat treffelijk driemanfchap

, Bafilius, Gre^orius Amphilochius
ipreekende, defelve den naam van Cappadociers n;cefr. In fijne jonge- sünopvoc
re jaren wierd hy in alle trefTdijke weinfchappen^n nodige gdeerdheyt
opgevoed, en wierd een volmaakt leerling. Vervolgens begaf hy fig Hynecmd
tot een flreng en Monniken leven, en wierd daar ineen makker van
filius en Grcgortus Nazianzenus m de wildcrniffen van Pontns. Dat ven""

'

was, fo het fchijnt, al lang re voren vaftgefteld tiiffchen ^^///W en Daarinhy

hem(^)
, dog doordien fijn ouden vader thans vry fiek was, wierd hy ^idTvoor die tijd genoodfaakt tMuiys te blijven, fo dat hy felf niet eens kende ftJcnfd*

uytbreeken, om den Biffchop van Cefareën, wiens gefelfchap en om-'^°'"'^-
gang Bafidius hem flerk aangepreefcn had, op tewagten. Van die huys- Hy vertrekt

lijke beletfelen ontflagen, begaf hy fig naar de wilderniflen, om aldaar "^•"'^'^ wil-

de vermakelijkheden fo wel, als de moeijelijkheden vaneen befchou-
wend leven te genieten. De plaats daar hy fijn verblijf nam, was, in-

dien ik niet qualijk giffe, Ozizalis, een plaats , daar wel geen koorn,
maar overvloed van vrugten en kruyden was, en byfonder van kooL
wortelen (Coleworts') , immers Nazianzenus, als hy ^^^/^V/z/j- op fekc,

[Vvvv 3] rcQ
(a) Epifl,ad magn.Tom. 2./'. 317. (^) Fid. Baf^- Epifl, ^92. tid

398, 35)9,
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ren avond foude ten eeten houden ^ verfogt'er eenige van hem met twee

paar hy 40. deftige brieven (r). Simeon de vertaalder [CMetaphraJles] , of wiean-

SiTd-^^^^ Schrijver van dat beufelagtig Verhaal is, verteld ons, dat C^)
fchekiuys hy veertig jaren lang niets als droog en hard brood, en water nuttigde^

hefJhIb-
^" ^" ^^'"y^ onder de aarde woonde 3 dat na verloop van die tijd het

ben. Bisdom van Iconien , de hoofdftad van Lycaönien open geraakt zijnde,

een Engel by hem quam , die hem drie nagten na malkanderen verfogt

En^eTto?
"^^^ B^^"' ^" eyndelijk de Engel , na dat fy te famenge-

Biflchop beeden hadden, hem by fijn regter hand gevat hebbende, naar die ftad
bevredigd en kerk , die fy vol ligten , en ontelbare perfonen in blinkende kle-

deren vonden , en door het midden derfelven tot den Altaar geleydde.

Daar gekomen, feyd gemelde Schrijver, gaf hem de Engel het Euan-
gelie-boek in handen , feyde hem , dat de genade Gods hem Biflchop
van die plaats gemaakt had , deed het gebed , en fprak den fegen

over hem, waar op hy aanftonds verdween. Defe vertrokken zijnde,

vervolgd de Vertelder, quamen verfcheyden B iffchoppen in de kerk

,

met oogmerk j om hem als Biflchop te bevefl:igen en in te wyen, dog
kreegen van hem tot befcheyd , Dat fy die moeyte konden fparen , ge-

merkt dat reeds door de Engelen ontrent hem gedaan was ^ 'twelk, ge-

lijk wy konnen denken, hen ongemeen verbaafde, fo dat fy , hem den
vrecde gewenfcht hebbende, hunnes weegs gingen. Dit is op het be-
knoptfte het onnofel verhaal van t_y^mphilochius beveiliging eninwying
tot Biiïchop van Iconien ^ want ik heb het, om den Lcfer geen onge-
mak aan te doen, ontfien^ fo wijd en breed ^ als het daar voorkomt,
iiyt te fchrijven. Wat daar van is of met, immers men kan daar uyt
flen, hoe vrugtbaar de Griekfche Kerke fo wel, als de Latijnfche van
Legenden en verdigte vertellingen is,

II. Niet wel kan men aanwijfen de juyfte tijd van fijne bevordering
tot den fl:oel van Iconien j het eenige dat men daar van weet^ is uyt de
Griekfche Tyd-rekenaar , dat het geweell is (é-) onder de regeering van
Valentinianus en Valens , en mogelijk niet lang, na dat de H, Bafilius

chïmatkt^^^-
Biffchops- (loei van Cefareën bevorderd was. Immers Jmphïlo-

daua^Ba/^^^^^^^ g'if aanftonds aan den H. Bafilius kennis van al 't geen 'er gebeurd
iiuusbe- was, en dat hy ongaarn die laft had laten op fijne fchouderen leggen

^

^" • waar op Bafilim hem, tot antwoord op fijn brief, weder fchreeff/),

^w^ooTd
^^"^ gewenfchte verkiefing tot die plaats geluk wenfchte , en

antwoor
. ^^j. g^j^g^ ernftig aanmaande , om fijn aanbevoolen ampt dapper en

voord7^
kloekmoedig uyt te voeren. Onderwijlen kreeg onfen Man dag op dag

Regtfinnig- grootcr naam , en wierd wegens fijn geleerdheyt en yver voor het regt-

woJddTar
^""^g Geloof in de aanfienlijkfte laften gebruyktj fodat, wanneer in de

ontrent ge- groote Synode te Conftantinopclen
, gehouden in hetjaarCCCLXXXI,

bruykt, fommige wierden aangefteld, om als Regters te oordeelen^ wie tot de
Kerk-gemeenfchap mogt worden toegelaten of niet, hy^ en Opimiis
van yintiochien in Pifidien, laft kreegen, om dat in de geheele Afiati-

Spreektdenfche landftrcck uyt te voeren. Wanneer twee jaren daar na een tweede

t^cïtotc'l^y"^^^' Kerkelijke verdeeldheden, van denKey-
ryen. fer beroepen wierd, ging Amphilochitis vrymoedigtotdenKeyfer, hem

verfoekende de Ariaanfche by-een komften , thans tot een ongemeeneon-
befchaamdheyt gefteygerd , te ftenytenj 't welk geen ingang vindende^
hy den Keyfer, doordien hy den jongen Vorft \lArcadius , des Key-
fers foon, daar tegenwoordig , niet wilde groeten , overtuygde, hoe

groo-

(p) Epifl, iz^ i-^.p. 7j6. (d) Gefl.S.Amphil.Grac.O^ Lat.k Combef.edita. (O Tjj
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grootelijks hy God verongelijkte, gelijk wy elders breeder hebben op-
gehaald. Ontrent die felve tijd ftelde hy fig dapper tegen de Maflaliaan-Steld fi^

Iche Ketters. Defe waren een flag van geeft-drij vers in de eerftc Kerk {g), ^'.^Ktf
die al hun godsdienft ftelden in het bidden, van gevoelen zijnde, dat fiüanen.

ly niets anders te doen hadden , en vervvaarloofdcn niet alleen het eeen Die bc-

tot het burgerlijk leven vereyfcht word, maar felfs ook alle andere pli^.*''''^*'"
ten van godsdienftigheyt

j ja waren door hun Enthiijiaftijchen^.nït, en*°'
duyvclfche verrukkingen aangefet , gewoon by al 't gpen fy depden
uyt te fchreeuwen , Dat het de beweging en tegenwoordighcyt van
den H. Geeft was, en, (gelijk gemeenlijk alle ketteryen op vleefche-
lijkheden uytloopen) in hunne ongodsdienftige vergaderingen fonder
onderfcheyd te misbruyken fodanige vrouws-perfoonen , als hen maar
voorquamen. Defe fnoode Ketters waren meeft in Syrien , dog van daar Sy wierdca
verdreven

, verfpreydden fig naar Papiphilien , en de naaftgelegenc Land-
fchappen. Tegen hen wierd een Synode vergaderd te Sida, een ftad S^feroo?"m Pamphilien, op de Grenfen van Cilicien, daar fes-en-twintig Bif- '^«i'J-

fchoppen t'famen quamen, cn Ampbilocbiüs
,
die, naar het berigt van

rheodoritus{i), een byfonder boek tegen die kettery gefchreven heeft,
Voorfitter was. In die Synode wierd die faak in bedenken o;enomen^
en veroordeeld, en door een Synodalen brief van het verhandelde ken-
nis gegeeven aan Flavianus, Biffchop van Antiochien , die insgelijks
over die felvc faak een Synode beriep , waar in ^delphius

, een leek 'en
hoofd van die fedte, fijne dwalingen aanbood te herroepen en af tefwee
ren

, maar wierd
, om dat men fijn berouw gemaakt en geveynfd oori

deelde, afgewefen.
^

III. Meer vinden wy van Amphilochius niet voor hetjaar CCCXCIV, Amphiio-

TT/^^ Synode, gehouden te Conftantinopelenm , ne- ^^'7 '"'^

Z/.rtTw^' VI en verfcheyden andere voorkomt, om
het verfchil tuflchen Bagadtus en Agapius] beyde aan het Bisdom van
Boftra meenende regt te hebben, (Eagadius was door twee Bifl-choppen

V^^^l
^%efet,^t welk, volgens Kerken-order, ten minften doordrie

gefchieden moeft) te fiiflbn, alwaar, om diergelijke in het toekomen-
de voor te komen, befloten wierd, dat niemand, als door uytfpraak,
van een Landlchaps-Synode foudc worden afgefet. Niet lang na die Hy ftcrfrin

bynode ftierf hy na dat hy tot hooge jaren opgeklommen was. Het TaLr"
r^H V n rf57^^^^ ^^'^y g^^^^efd heeft d^'"'
tijd van Theodofius en deflblfs foonen toe. Sijn fterf-dag word jaarlijks
vernieuwd op den dne-en-twmtigften November. Hy was een man van Was alom
aanfien, die van alle fijne tijd-genooten ten hoogften eerbied toegedragen
wierd. Hy hield een nauwe vriendfchap met de twee groote^Mannen Bvrondcr

Nazianzenus en Bajlkm, de laatfte van welke fuiken agtins; voor hem r^'^"had, dat hy (gelijk hy in fijne brieven meermaals te kennen geeft J

'

nooit, als wanneer hy met hem konde omgaan
, of aan hem fchrijven,

wel was, m alle voorvallen met hem raad pleegde, en van al het geen
hy deed kennis gaf, uyt welken hoofde hy hem onder anderen fcgd
dat fijne dagelijkfche brieven hem , óion) ia^y^ui^lSo^ t5 (èia , voor een dagre-
gifter van Jijn leven verftrekkcn konden, Self droeg BafUitis fijn boek
van den H. Geeft aan Amphilochms op , en fchreef, verfbgt zijnde , aan

hem

{£) VU. Epiph. hanf 80. p. 4^0, 45 1 . Theod. h^ret.fab. Ub. 4. c. i i.p. 242, 243

.

Tom. 4.
Aug. de h^ref. c. 57. col. i6. Damafc. de hdrefp. <>94. (h) Photii Cod. ^i.col. 37.
(O Ubifupra. (O ^xt. aêt. Syn. lih. ^.jur. Gr^c. Rom.p. 247. Cr Conc.Tom. 2. col,

II 51. (/J Uc. frpr. citat. {m) Epifl. 395.;?. 40
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hem fijne drie brieven , behelfende 85 . Kerkelijke uytfpraken van 't Kerk-

3i)ne deug- befticr 5 over voorvallen hem van y^w/Z^i/ö^-Z^/W opgegeeven. Ook prijft

^*"* hy meermaals (n) lijn ongemeene fugt, om kennifle en waarheyt naar

te fpooren , de klaarheyt van fijne bevattingen , de vaftigheyt en on-

wrikbaarheyt van fijn oordeel, en verwonderlijke nederigheyt, dathy,
die fo ongemeen bcquaam was andere te leeraaren , doori^aans felfs van

anderen keren wilde. Hy heeft veele boeken, tot verdediging van het

regtfinnig Geloof ^ gefchreven, hoewel de Ouden ons felf de namen

derfelven niet hebben nagelaten ; alleenlijk weeten wy van een ,
genoemd

van den H. Geeft , waar van Hieronymus feyd (0) , dat het hem van Am-
Van fijne fhiloch'tus is voor-geleefen. Eenige jaren herwaafds fijn eenige Verhan-
Sshnften.

delingen in \ ligt gekomen op fijnen naam, dog de meefte derfelven zijn

onegt, ten minften twijfelagtigi te meer j om dat wy geene ontwijfel-

baar egte van hem in handen hebben.

^fh'tlochius Schriften.

Twjjfelagtige.

Oratio in Chrifti Natalem.

In Chrifti Circumcifionem, 6c de

Bafilio.

De occurfu Domini.

In Lazarum Quatriduanum.

In mulierem peccatricem , &:c.

In diem Sabbati Sanfti.

De poenitentia , & quod non fit

defperandum.

Jambica ad Seleucum.

Egte.

Excerpta varia ex Libris Amphilo-
chii, qux apud vetercs extant.

Onegte.

Oratio in S. Deiparam, &: Simeo-
nem.

Vita S. Bafilii.

(») Ve Spir. S. c.i.p. i^i.EpiJi. Can. i.p.ij.Cr* i i.p. 27. (p) Be Script. ^.1^3.

HET LEVEN
VAN

GREGORIUS,
Biflfchop van NyfTa.

INHOUD.
Gregorius vaderland, ouders en magen. Opvoeding en genegentheyt tot

de welJpreekenS'konft. Hoe hy daar van w'ierd afgetrokken ^ en tot de

ftudie der Godgekerdheyt overgehaald. Syn bevordering tot het Bis-

dom van NylTa. Sïjn yver voor de Regtfimiigheyt . Hy word door

toedoen der Arianen gebannen , en qualijk gehandeld. T^e Synode van
Antiochien geeft hem volmagt om de Oofterfche Kerken te befoeken.

Hy reyfd naar Arabien , en van daar naar Jerufalem. Syn onthaal

aldaar, en 't bejien van die plaats. Sïjn te rug-komft , en groeten

brief tegen de Telgrimagien naar Jerufalem. Onwraakbare redenen,

die hy daar van geeft. Hy befoekt Jïjn fufter Macrina , en ftaat haar
in het fterven by. Sjjn boek De anima 6c refurredione, Van de fiel
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Zi ''''M-'-fy^'''f''' en haar dogter PuUchcm. lVa.tr laatft van hem gejproken word. Sinefindcrlme releerdheyt en welffreekentheyt. Lijft Jijner Sehrifll ^ ^

^ ^SÈ^r^'"'™f. Pontus, een foon van Bamius en r
beyde door hunne godvn.gtigheyt, liefdadig?

heyt, en alle andere Chriftel.jke deuiden ij geheel Pontfs
en Cappadocien vermaard. Hy was him derde foon Ton •

voorfigng leggen andere[.J dat hy de oudfte was^ Bafdms wa deKfLoudfte broeder, dog hy w.erd met geen mmder bekommern.sopgevoed
als Bafihus. Hy wierd aangequeekt in alle befehaafde en nodige ee-leerdheyt

;
dog hy maakte fijn meefte werk van de welfpreekendhevt H>dwaar :n hy fo ongemeen uytmuntte, en fo op gefet wasf dat - """^

^enus fig genoodfaakt vond hem te vermanenf^), dat hy dogd.endwa T'l^'''fen weg om te verknjgen i„j,|,,„ dL onroemwaerd.ge roem

£ven^,.n "lf^\ T',
^f^'j"^^"^ enhemfelventVenSovl'''-

Cvan dcKÏ' n't'ff''"
^oddelyke waarheden

,
en aan den ^rr'

eerRirnlV In llfu^'V^
beftraffen. Dat hy meer roem logt in brengt,

een Kedenaar^ dan een Chriften te zim Hip,- ,i„ i ,1 f\
in de redeneer-en cier-fpraak-konft afgetrokken hl^f T'V''^'^

'"J"
faamheyt, en de leven^jfe der MoCket" «ïfv^nfc^
S'orrïn" dfj^^d^txrdh""^"'^^"' -tWs:i"/oi:^
tuur, en om de naS keSnï tïk 'y'' T ^er Heyliger Schrif- '-««7?.

eeuw', waar inh™ doende n^^^Z^u'^'
Kerk-verfchUlen dier

in de ftud.ën, d.e hem te voJnVo a nTnlm T ^^'^

van fijn bevordering tot die Biffchll, nl.!^ n' .
«'^".^^ J^Y^e t.jd Narpooring

ke defe welfpree^'M^n h^^^^taaldr, Irh^Td^rfeVor^bt
:^ffh;£nVeigi''L%Srt ""-h

^y^~^^^^^

daar na C^) , door bevel van den Kevfër f^^l?^ u '
^""^ ''"8

welke la'ft ^.'yt te voeren
, de Stadhout ?,Sat Sm'^l; r

°"
bevolen was, een Synode van Galatifche R.ïtI / ^ T'
Ariaanfrh <t»„„.i=„ I,- \a

.'^'"""•"e öilichoppen , die het met hethygeban-Ariaanlch gevoelen hielden, ,n het midden van ^e winter vergaderdedie hem. enkelyk op de befchuldiging van een flegt en óngeagt man

'

nla Nvl'°d""
^"'"g'^^hap veroordeelde. Vervolgens

naar Nyfla, daar hy een vergadering van Bifl-choppcn uvt Pontus enGalanen t famen geroepen hebbendef in fijn plaats een ande , dk be-diening onwaerdig. aanftelde. Uyt de brief van deflelfs broeder aaa
[XxxxJ

W ^uB.fr^.fufix. Edit. LM.cp„. Nyjfm. Cr inde Cmur. MaM Cm . r ,
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Abyrtimie)^ en uyt fijne eygene klagten blijkr^ dat hy by fijn wegvoe-

ren onfagt gehandeld, beboer, geftooren^ herwaards en derwaards ge-

flingerd, en voor de woede en dertelheyt des volks bloot gefteld wierdj

't welk hem te harder viel^ om dat hy geen ongemakken gewend was,

Dat7.of8.en wegens fijn fwakheyt daar niet tegen konde. Sijne ballingfchap duiir-

jjreuduur-de feven of agt jaren lang, waar in hy veele trooft-brieven ontfing van

vrienden , en byfonder van Gregorim Nazïanzenus , en ondertuf-

fchen niet naliet dat land door te gaan, goed te doen aan allen, fig te

kanten tegen de lagen der vyanden, en anderen in het ware Geloof te
Hy word yerfterkcn. Herfteld zijnde, wierd hy in het Concilie te Antiochien

,

deoS-'^ ontrent negen maanden na de dood van Bafilius , in het jaar onfes Hee-
fcheKer- ren CCCLXXVllI, nevens eenige andere uyt die Vergadering, belaft

fockel^^"
de Oofterfche Kerken , door de laatfte vervolging der Arianen deerlijk

geflingerd, te befoeken, tot welken eynde hy niet lang daar na de reys

Reyfd tot aannam naar Arabien , waar toe hem uyt de gemeene beurs de onkoften

o'^'sKe"'^^
betaeld wierden, volgens order van den feer godvrugtigen Keyfer, ge-

fmkoften lijk hy felf fegd(^), dat is, van den KQ^kïtheodoJius , die ontrent die
mar Ara- tijd tot Rijks-genoot aangenomen wasj 't welk wy ontwijfelijk vaftftel-

len, gemerkt wy hem niet lang daar na, te weeten op den feven-en-

twintigften February des jaars CCCLXXX vinden een Wet gegeeven

te hebben (/:;) , waar by alle BifTchoppen wierden verfogt forg te dra-

gen j dat het Geloof door onwetenheyt en onagtfaamhcyt niet mogt
verraden worden ; waar toe hy reden had , om dat ten tijde van fijn

Voorfaat verfcheydene fulke onwetende en ontrom,vc, waarfchijnlijkom

en vandaar een quade faak te helpen goed maken , bevorderd waren. De faken van
marjcru- Arabifchc Kerken hebbende afgedaan , wendde hy fig naar] erufalem,
faicm.

doordien hy beloofd had met de BifTchoppen van dat Geweft te fpree-

ken, en hunne hervorming te helpen voordetten. Daar komende, wierd

hy feer beleefd onthaald van drie .godvrugtige Mevrouwen, Etijiathïa^

Uoc hy het -^^brojia en Bafilijfa, alle daar van grooten rang en aanfien. Het ver-
daar vond. blijdde hem niet weynig (/) , die plaatfen te mogen fien , daar dfe Sone

Gods op aarde gewandeld had > en nog meer ^ dat hy daar fulke god-

vrugtige fielen , die de geeftelijke gedenk-plaatfen van Qhriftm geboor-

te , leven , dood en opftanding waren , ontmoetede. Maar defe waren

daar , helaas ! dun gefaaid : want eerlang merkte hy , dat die plaats ten

meerderen-deelc met allerley fonden, en byfonder met fchcuringen en

verdeeldheden overftroomd was , fo dat fommige fijn gemeenfchap fchuw-

den 5 en andere , om fo te fpreeken , felfs een altaar tegen hem opregce-

den. Dit deed hem binnen korten van die plaats affien, en met droef-

heyt weder-keeren naar de hoofd-ftad (ik ftelvaft, dat hy daar door ver-

ftaat Antiochien , de hoofd-plaats van het Ooften , daar hy den Mon-
nik Ol/ympius, de Heylige plaatfen te Jerufilem gaande befoeken-,

aantrof) , van waar hy aan de drie Mevrouwen te Jerufalem eén brief

fchreef , waar in hy haar fijne gedagten van \ geene hy aldaar gefien

had ontdekte , en waarfchouwde ^ om fig door die haar als een buyt fog-

ten weg te voeren , niet te laten verleyden. By gelegentheyt van die

reys wasser iemand, die hem, als een vriend, raad vraagde, Of(/)het
een wefentüjk gedeelte van de Religie was (fo wierd het, gelijk het ons

toefchijntj van eenige Monniks-gefinde opgevat } naar Jerufalem in be-

devaard

CO «4/»/. Epf. 3 58./;. 351. cƒ) yi^' ^P^fl- 34. 3 5; ig) ^yJf- £pifi-

rof.Tom. z.ip. io85. (h) Ext. Cod. Theod. lih. i6.tit.i.leg.i^. (i) Epifl.ad Eu-

fiath.Crc. f, 10^,0*19^-^. (O DfVit. Aificrin.init. (/) f^id. Epift.dfftHm.Hie-

rof.in init.
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devaard te reyfen? Waar op hy in fijn antwoord berigt van neen gafjSiinoor-
„Cjemerkt, Jeyde hy, onfen Saligmaker ons door geen frebod defepligt^'^^'^^"
,,bekfl:, nog ook als noodfakelijk ter faligheyr aangeweefen heeft f dat L'nS?H'
„lodanige reyfen niet konden gedaan worden, als met feekere ongemak- pi"^''^"^»"

„ken voor hetligchaam en fieljdat de genade Gods endeffelfsgunftaan^""^'^""'
„geenGolgotha, of Olijf-berg bepaald , en onfen Heyland op die plaat

fen, naar den ligchame,niet tegenwoordig is^dat men den geeft Gods meer
„ te verwagten had in Cappadocien , daar God opregtelijk en met ernft ee
„ diend wierd , dan te Jerufalem , daar alle foorten van fonden en on^e-
„regeldheden fo geweldig waren doorgebrooken dat hy wel félf daar„was geweeft, dog niet fo feer om figfelven te voldoen, als om de Kerk
„daar het nodig was, dienft te doen , alfo hy reeds van Chriffus leven„en dood ten vollen was verfeekerd geweeft, eer hy ooit Betlehem of
„Calvarien gefien had, en daar niet anders had geleerd, alsdat'ert^huvs
„meer godfaligheyt is als aldaar; dat de verandering van plaatfen ons
„niet nader by den hemel brengt, maar God by ons komen wil in alle
„plaatfen, mits dat de hele een bequame woon-plaats voor hem zv-„maar,/.y^^y, indien gy met fonden en welluften befmet zijt,
„ loud

,
al had gy uw woon-plaats op den Olijf-berg , ofop Golgotha , al„fo verre van fijne tegenwoordigheyt gefelfchap%n gunft af zijn/als„üt gy nooit het mmfte van hem gehoord had. Een redeneerin^r diede leer en ^t gebruyk van de Roomfche Kerk, in 't ftuk vanffim^^a,en fo doodehjken wonde geeft, dat fe , die flag fo veel moVdK^

f.gt hebbende te ontwijken, het veld moeten rufmen , endfSdJfaak opgeven. Maar het is hier mijn werk niet daar op te ftaan^ Gr^ Hybefoeict

By
,

ter oorfaak van fijne ongemakken, in veele jaren niet gefien had

SvS'èS¥1-''»=—^^^^^ •

uyten.(daar in egter door een meuwer Schrijver eenige ]eer-ftukken van

^n7.X:t:Ï^Z]'''' """^^ verbande-

m. Niet lang na fijne Arabifche reys wierd hy befchreven. om op

t SZ a °T C°nfta"tmope1en. DerJaards reyfe^dernam va„ njnchy mede de twaalf, (of, naar de verdeel.n? van anderen, de dertien ) b«kS"
^ t°t verdediging van lijn broeder ^^/Z/axgefchrevenhadif"^""-

tegen Eunomius. Defe Eunomius had wel geroemd al 't Peen Tt^nit«.

dffdetnt' r rf" f had te^X^beltSet-log
derfde fijn boek, fo lang dien grooten Man leefde, niet in ligt ge-ven, en begon het eerft na deffelfs dood onder het volk te bJengenfwfs-
halven onfen Nyjfenus opvatte, en te gelijk de waarheyt eneere
van fijnen broeder verdedigde. Defe boeken Naz.ian&enlstnHie-
ronymus {m)

, thans te Conftantinopelen onder het opfigt van dien
'

goeden Man , voor. In die Synode komt hy ons als een voornaam
Iid voor

; immers fijn goeddunken wierd in de gewigtigfte voorvallen erveS"*
meelt ingevolgd, en, wanneer geoordeeld was , dat de Geloofs-beliide- d«

ms, byfonderindenartijkelvandenH. Geeft, noodfakelijk nader dien- lr„t',ï
de verjdaard te worden , hy belaft om daar van ean ontwerp te ma ""F''"-

'

f^^^^ ^] ken,
(«) Jinrm. tlt Stript. *. 1 3 3

.
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keT\(n'), 't welk naderhand het Conftantinopolitaanfche genaamd wierd

dog by ons onder den naam van bef Niceenjch Geloofvoor komt. Ja
hy voerde, als CMekt'ms , de bejaarde Biffchop van Antiochien, ten

tijde van de Synode overleed , voor die aanfienlijke Vergadering een

lijk-reden over hem(ö), en wierd^ eer de Vergadering fcheydde, ge-

koren tot een van de twee Gemagtigden , om in het geheeleGeweft vaa

Pontus iemand tot de gemeenfchap met de regtfmnige Kerk aan te nee-

Hy predikt men , of nict. Weynige jaren daar na predikte hy over de dood van

dood'vande^^ Keyferin TlactllaQp^ ,
gelijk hy even te voren gedaan had over haar

Keyferin, dogter de Yr'mcts Tulchena^q) y die, nog maar een kleyn kind , even

voor haar overleden was. "Hier mede moeten wy van Gregorius levens-

befchrijvingaffcheyden, alfo ons daarniets , dat gedenkwaerdig is , ver-

der van voorkomt.

Hy wasgc- IV. Hy was een getrouwd Man, en had(;^') van dien tijd af^ dat hy
trouwd. Biflchop wierd , tot fijn vrouw Tbeofebia. Nazian^enm fchreef hem

over haar dood een trooft-brief (j-) , waar in hy haar ongemeene lof na-

Den hjd geeft. Hy bercykte vry hooge jaren, en leefde nog, als de H. Hiero-
van fijn nymUs fijn lijft van de Kerkelijke Schrijvers in het jaar CCCXCII op-

word nage. ftclde , en was felf nog twee jaren daar na op de Synode te Conftanti-

Tpoord. nopelen ^ om ^ gelijk uyt de Handelingen van dat Concilie blijkt , het

vcrfchil tuftchen xj^gapus en Bagadius over de Biflchops-plaats van Bo-

ftrn, nevens anderen te helpen beflegten. Van fijn dood hebben wy geen

ander befcheyd^ als dat defelve in de Wefterfche Martelaars-boeken ge-

fteld word op den negenden Maert ^ en in de Griekfche op den tienden
VanGre. ^anuary. Hy was een eerwaerdie; Man , fo om dat hy een duydelijke en

en boeken. cierlijke manier van fpreeken en Ichnjven had, en van een ineedig oor-

deel was , als om dat hy godvrugtig en ftigtelijk leefde. Thotius uy-

terd (f) fijn gevoelen over Gregorius boeken tot verdediging van fijn

broeder Bajïlitis tegen Eunomitts , dat fijn manier van fpreken , in verge-

lijking van andere Redenaars, klaar, cierlijk en vermakelijk is, en^

hoewel hy niet fo breed uytweyd, als ^^^XTheodorns ,
Biflchop van An-

tiochien, (die hetfelve Werk, en by defelve gelegentheyt , hadondet

handen gehad } egter denfelven verre te boven gaat in foetighey t en cier-

lijkheyt van fijn fpreeken, en in de meenigte van fijne b$wijs-redenen

,

waar door hy fijn party kragtig ter aarden werpt , de gronden vaa

deffclfs godloofe ftellingen om verre fmijt. Hy voltrok het Hexaeme-

ron , of , de redeneering over deJes-daagfcbefchepping , die van fijn broe-

der Bafilius begonnen was, op die juyfte voet, als het dien grboten

Man fijn broeder begonnen had. Veelc andere treffelijke Werken heeft

hy , als blijken van fijn geleerdheyt en welfpreekendheyt , nagelaten , die

meeft alle nog heden voor handen zijn.

(») Niceph. lib. ii.c.i^.p. 245. (0) Socr. lib. 4. c. z6.p. 244. Cr lib. ^. c. 16^.

(p) Ext.Oper.Tom.i.p.()<^6. (q) Ext,ibid.p.^^(S. (r) nde lib.ejus de virgin.

e. -^.p. 548,549. Niceph. lib. ii. c. i^.^?. 137. (s) EpiJi.^'^.p.S^Ó. (f) Cod.

607. col.^.

Gregorius Schriften.

In Pfalmum fextum de Odava.
In Ecclefiaftem Conciones VIII.

In Cantica Canticorum explanatio.

De OrationeDominicaHomilias V.
De vita beata comparanda Qfationes

VIII.

Egte.

Hexaemeron , feu de opere fex die-

rum.
De hominis opificio Liber.

De vita Mofis , feu de vita perfe£ta.

In Pfalmorum infcriptiones Tradt.II
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In illiid Apoftoli^ i Cor. 15. Quan-

do fibi fubjecerit, &c.
De imagine Dei ia homine libellus.

Epiftola de Ventriloqua Tcu Pytho-

niffa.

Oratio in fuam ordinationem.

Contra Apollinarem.

Contra Fatum.
Tratous de communibus notioni-

bus adv. Grarcos.

De Anima.
Epiftola Canonica ad S. Letoium.
In eos qui difFerunt baptifma.

De fugienda fornicatione in i Cor.

6. 18.

In mulierem peccatricem , & eos qui

durius alios judicant.

De pauperibus amandis.

Ia Pentecoftem (3ratio Lat.

Contra Eunomium Libri XIII.
Tres Deos dici non oportere.

De fide ad SimpliciumTribunum.
Catechetica Magna, Oratio.

De Virginitatc vera Sc incorrupta.

Contra Manichaeos Syllogifmi X.
De Anima & Refurredionc Dialo-

gus.

Adv. Apollinarem ad Thcophilum.
Quid nomen profefliove Chriftiani

fibi velit.

De perfedione Chriftiani ad Olym-
pium.

De propofito fecundum Deum.
In eos qui xgrè ferunt reprehenfiones.
De infantibus qui premature abri-

piuntur.

diem natalem Chrifti.
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De S Stephano Protomartyre Oratio.

De fan£to Chrifti baptifmate.

De fan^o Pafchx fcfto , & refur-

redione Domini Orat. V.
De Afcenfione Domini.
De occurfu Domini , Sc Simeone.
De Dcitate Filii , &: S. S. &: de Abra-

ham.
In laudcm B^filii M. fratris Oratio.
In laudem SS. XL. Martyrum Ora-

rationes III.

In funere Pulcherix Oratio confola-

toria.

De Placilla Augufta Oratio fune-
bris.

Vita S. Gregorii Thaumaturgi.
De laudibus S. viri ac Martyris Theo-

dori.

De magno Meletio Oratio funebris.

Encomium S.Patris Ephraim Syri.
Non efle dolendum ob eorum obi-
tum, qui in fide&c.

Epiftola ad Flavianum.
Oratio de iis , qui adeunt Hierofoly-
mam.

Epiftola ad Euftathiam , Ambroli-
am, & Bafiliflam.

Vita S. MacrinXj fororis.

In principium jejuniorum Oratio.

Onegte.

In hominis creationem OrationesIL
De Trinitate adverfus Juda^os ex V.

T. Tcftimonia Lat.

Dc difFerentia fubftantise &: hypofta-

feos ad Petrum fratrem.

De Philofophia Libri Vlll , U^^t
Nemefii. J

[Xxxx 3] T Y D-



TYD-TAFEREEL, of LYST
VAN 'T GEEN IN DE

VIERDE EEUW
onder de regeerende

K E Y E R S
B U R G E R^M E E S T E R S

ontrent Kerkelijke faken en anderfins is

voorgrevallen.

*tf.-ar

Chrijli. Roomjche

Keyfers.
Burgermeefters. Kerkelijke voorvallen y e. f.v.

Oioclet.

vrandea

i7.Sepr.

16

17

Conftantius Chlorus Cxfar
voor de derde maal.

Galerius Armentarius , Cx-
far ni.

"Fetrus word Biflchop van A-
lexandrien na de dood van TheO'*

nas.

ï7

18

Pofthumiiis Titianiis H.

FI. Popilius Nepotianus.

diocletianus fegepraal te Ro-
men , over het overwinnen der
Perfianen.

De Chriftenen te Romen wor-
de qualijk gehandeld.

302

18 Conftantius Chlorus , Cx^
far IV.

Galerius Cxfar IV.

Diocletianus komt weder tc

Nicomedien , en pleegd met Ga-
lerius raad over 't vervolgen der
Chriftenen.

20

Diocletianus Imper. VIII.

Maximianus Herculius^ Aiicr.

VIL

De Diocletiaanfche vervol-
ging begind den 23. February
re Nicomedien ^ en ftraks daar
na alom.

304

Con/l/tnti-

»us enG«
Ifrins.

20
I

Diocletianus IX.
Maximianus Herculius VIII.

De vervolging word in het
Ooften fcherp voortgefet.

I

2

Conltantius Imperator V.

Galerius Maximianus Armen-
tarius Aug. V.

Diocletianus en Herculius
Maximianus ftaan de Rijks-re-

geering af. Galerius komt in

fijn plaats in het Ooften, enfet
de vervolging voort.

306

*CcnJia»tin.2
Je Groote,

Van denzc.3
July.

I

Conftantius Imper. VL

Imperat. Galerius VI.
|

Conjiantinus de Groote volgd
fijn vader Conftantius in de regee-

ring. Maxcntius werpt figfelven

tot Keyfer op te Romen.

* Daar zijn'cr, die de dood v^n Confiantms , cn het in dc rcgccring volgen van C^ö»/?^»?/-

nus ftcllcu op het jaar CCCV; maar wy volgen de gcmcenc rekening , alsVekcrdcr en beter
gegrond.
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Chriflt.
Roomfche

Keyfers. Btirgermeejiers. Kerkelijke voorvallen , e. f. v.

Conjianttaus j
de Groote.

2

Conftantinus Magn. Aug.

Maximianus Herculius IX.

Licinius word van Qalerins
den Keyfer totmede-Keyfer aan-
genomen.

308

2

3

Maximianus Herculius X.

Galerius Maximianus VII.

Een Vergadering van 270
Icheur-fieke Biflchoppen, eno-
vergevers in Africa. Efift. Au^
gttft. 48. ad Vincent.

3

4

Confules incefti,

aliis

Maxentius II.

Romulus 11.

Tamphilius
, Eufebius waer-

de vriend ^ word gemartelifeerd.

Eea geheele ftad in Phrygien
ondergaat het Martelaarfdhap.

4 Confules incerti

,

aliis

Maxentius UI. folus.

Ontrent het eynde van dit , of
begin van het volgende jaar nam
de vervolging in Paleftina , en
de Oofterfche Geweften een evn-
de.

^
5

5

6

Galerius Maximianus VIII.
Licinius Auguftus,

aliis.

Rufinus & Eufebius

'Petrus
, BiïTchop van Ale-

xandrien
, word gemartelifeerd

,

den 24. of 26. November.
Lucianus lijd te Nicomedien.

6

7

Imper. Conftantinus II.

Imper. Licinius 11.

Conjlantinus heeft een gefigt

3" van het kruys , en overwind Ma-
xentius.

De vervolffinp^ neemd epfi ?»vrï-

de ontrent het eynde van het jaar.

7

8

Imper. Conftantinus III.

Licinius Auguft. III.

Verfcheyden Wetten van
Conjlantinus tot begunftiging
van de Qlergie enChnftenen.
Maximus laatfte Plakaat voor

defelve.

Q0 Cejonius R. Volufianus.
Een Synode te Arles over de

faatc van 'C^cjflioitus en i)ona'
tus.

Conciliën te Ancyra , en Neo-
carfarea gehóuden in dit, of(fo
andere willen ) in het volgende
jaar.

314

9 Annianus.

9 Conftantinus M. IV.
Verfcheyden voorregten en

vryheden de Kerk gegeven dóör
Conjlantinus.

10 Licinius Aug. IV.
Ontrent defe tijd begon

r^'z/y iijtieteteryen opentlijlk uyt
te braken.

316

10

1

1

Kuf. Cejoniüs Sabinus.

Rufinas Proailus.

Licinius begind op nieuwsde
Chriftenen te Vervolgen.

^ioclnianus fterft den 3 . Tte-

cember te Salona.
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Chrijli

518

319

320

3X1

3ix
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32^3

324

325"

32.6

Roomfche
Keyfèrs.

Con(l»ntin. j i
Je Groote.

Burgermeeflers.

Ovinius Gallicanus.

Septimius Baflus.

1 2 I Imp. Licinius V.

j
Crifpus Caefar.

13

14

14

15

16

17

Conftantinus M. V.

Licinius junior Caefar.

Conftantinus M. VI.

Conftantinus junior Caefar,

Crifpus Csefar 11.

Conftantinus junior II.

^7

I

Petronius Probianus.

Anicius Julianus.

19

Acilius Severus.

Junius Rufinius.

Crifpus Csefar III.

Conftantinus junior ILI

Paulinus.

Julianus.

Conftantinus M. VIL

2

1
1 Conftantius Csefar.

Kerkelijke 'voorvalien 3 e. f v.

Cri/pus en de jonge ConJIan^

tjjn worden mede-Keyfers.

Vreedc gemaakt tuflchen Con-

ftantinus en Licinius.

Aritis wijkt uytAlexandrien,

en vlugt naar Paleftina, alwaar

hy de BifTchoppen vleyd , om
fijn faak aan te neemen.

Waarfeggeryen en Wicchela-
ryen worden verboden.

De Clergie word vry-gekeurd

van alle openbare laften.

Groote verbeteringen ontrent

het leven te Romen ingevoerd

,

gelijk uyt verfcheyden Wetten
in het Codex Theodqfiams blijkt

Een Wet tot het onderhou-
den van des Hceren dag.

Verfcheyden andere tot be-
gunftiging van de Kerk, ente-
ren de Heydenfchebygeloovig-
leden.

Hongersnood in Africa: order
derwaards gefonden om deArmen
uyt de gemeene beurs te helpen.

Licinius word t'eenemaal ver-

flagen door G)»/?^;;//;/j^j-, wiens

Willekeuren en Wetten hy ten

deele in dit , ten deele in het vol-

gende jaar affchafre.

Hofiis , Biflchop van Cordu-
ba , word met brieven van Con-
ftantinus gefonden naar Alexan-
drieuj om 't verfchil tuflchen
Alexander en Arius te flegten >

dog te vergeefs.

Het eerfte algemeene Conci-
lie te Niceën , daar i^rius en
fijne gronden wederlegd en ver-

oordeeld wierden.

Athanajïus word gekoren toè

Biflchop van Alexandrien (in het

2 8. jaar fijnes ouderdoms; Jie def-

felfs leven 4. Afdeel. S-i.)

Order van Conftantinus om te

^
erufalcm een pragtige kerk te

bouwen.
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Roomfche
Keyfers.

Burgermeeflers. Kerkelijke voorvallen e. f.v.

Conftant'm.

de Groote.
Fl. Valerius Conftantinus.

Maximus.

De godvrugtige Uelena,. moe-
un vaij aen ivey lef i^on tanttnus»
fterft.

^

Het Chriftendom word in de
vvoefter landen uytgebreyd.

22 Januariiis.

Juftus.

tjufebms en Theognis worden
van hun banniiïement ontflagen
(gelijk ook even te voren
rms) ondcY voorwendfel van het
Niceenfch Geloof te onderteke-
nen.

23 Conftantinus M. VIII.

Conftantinus Cisfar IV.

De Arianen en Meletianen
fpannen t'famen, om tegen ^tha-
nafnis by den Keyfer te klagen,
die hun boosheyt ontdekt.

24 ^allicanus.

Symmachus.

Conftantinopelen voor twee
jaren begonnen , word nu vol-
trokken

, en op den ii. Ma'^
plegtelijk ingewyd.

25

26

Annius Baflus.

Ablavius ^gyptius.

Macartus
, Biftchop van Te-

rufalem, fterft ontrent defe tijdi
in deflelfs plaats komt Maximus.

26 Pacatianus.

Hilarianus.

Athanafiiis word belaft hem-
felven te fuyveren van het ver-
moorden van Arfenius. Hy
vind die man nog levendig.

27

28

Dalmatius.

Xcnophilus.

De Heydenfche bygeloovig-
heden worden afgefchaft, hun-
ne Tempelen gefloten ^ ofafge-
worpen, en de renten enverde-
re inkomften derfelven hen be-
nomen.

^9

Optatus.

Paulinus.

Een Wet , waar door wedu-
wen j weefen , Armen en fwak-
kenvryheytgegeevenword, dat
fe hunne geding-faken aan het
Hof niet behoeven te vervolgen.
Een Synode teCefarea, daar

Athanafius weygerd te verfchij-
nen.

39

SP

Conftantius.

Albinus.

Een Synode van de Arianoï
te Tyrus 'mAugnflustnSeptem^
ber

, daar Athanafius veroor-
deeld 5 en afgefet word.
De groote Kerk te Jerufalem

word ingewyd.
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Burgermeejiers. Kerkelijke voorvallen j e

j

31

Nepotianus.;

Facundus.

Athanafms word op nieuws

by den Keyfer te Conftanrino-

pelen van de Ariancn befchul-

digd. Hy word gebannen naar

Trier.

337

Artus Iterrt.

Confiantin.l)
^

met fijne

broeders.

Van den
12. Mey, I

Felicianus.

Titianus.

Conflantïms de Groote fterft

den 2 2 . Mey.
Athanafius word op den 17.

Juny des jfelven jaars van den jon-
gen Conftmitinus ontflagei) vaa

338

ijjii üamngicnap.

I Urfus.

Polemius.

Nifibis word door het gebed
van Jacobus^ Biftchop vap die
plaats , wonderbaarlijk v^rloft
van de belegering des Kopings
van Perfieii.

339

2

3

Conftantius Auguftus 11.

Conftans Auguftus.

De Arianen befchuldigen ^
thanafius met brieven by d^drie
Keyfer} ijke broeders.

340

Conftantin. 0

de jonge

vermoord,

4

Acyndinus.

Proclus.

De jonge Conjlant'mus word
vermoord t^ Aquileja, ontrent
het begin van

4 iMarcellinus.

De Synode te Antiochien (ge-
bynaamd in En.canns)kt4^/j;a-
najïus af. 3 en QCfxen Greg^rius

342

5 Probinus. Athmtafius vlugt naar
men.

Ro-

5

6

Conftantius Auguftus. IIL

Conftans Anaiift. TI.

Athanafms word vrygeïpro-
ken in Synode te Roni^n.

Oproer re Conftantinopelen
over hunnen Biftchop

343

344

345

_

6

7

Placidius.

Romulus.

De dood van dej

den Kkiyfen^ar.

Conftantius begiftigd de
j

met eenige vryheden.

lOU-

^erk

7

8

Leontius.

Salluftius.

De vervdgingderChriftenen
in Perfien begon in het voor-
gaande jaar 5 en wierdnufcherp
voortgefet.

8

9

Amantius.

Albinus.

Een tweede Synode te Antio-
chien j waar in een breede Ge-
loofs-belijdenis opgefteld , èo
naar het We^en- gver-gefonden
wierd.
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347

348

349

350

351
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Burgermeejiers.

353

354

9
I

Poft. C. Amantii & Albini.

I aliis

10 jConftantius IV.
Conftans III.

10

13

13

14

14

15-

16

16

17

17

Rufinus.

Eiifebius.

Philippus.

Salias.

Ulpius Limenius.

Aco CatuUinus.

Sergius.

Nigrinianus.

Poft. C.Serg.&Nigrinian.'
ahis

Magnentius Imper
Gaifo.

Conftantius Aug. V.

Conftantius Gallus, Ca:far.

Conftantius Aug. VI.

Conftantius Gallus 11.

Conftantius Aug. VII.

Conftantius Gallus III.

Kerkelijke voor vallen ^ e.f.v.

Een Synode te Milanen

,

iwclk de boodfchap en Geloofs-
belijdenis der Oofterfche Bif-
Ichoppen afwijft en verwerpt.

Een Synode te Sardica. De
Oofterfche Biflchoppen willen
aldaar met de Wefterfche niet
vergaderen

j cgter word Atha-
nafius gehoord ^ vry-aefproken
en herfteld.

Gregorius, Biffchop va^TSI
lexandnen , ftcrft in dit jaar,
10 maanden na het Sardicaans
Concilie.

'Fhotinus word in een Syno-
de te Sirmium afgefet , dog aan-
gehouden van iljn volk.

^^thanajïus weder ingeroepen
zijnde, wagt te Antiochien op
de komft van Conjiantms,

De goede Keyfer Cofiftans
word verraderlijk vermoord
door Magnentius.

AthanaJïtLs word met blijd-

fchap ontfangen te Alexandrien.

Boven Jerufalem word in de
lugt een kruys gcfien op Pinx-

1 ter-dag. Een Synode re Sirmium
! tegen Thotimis.

Conjiantius fcherpe handeling

j

tegen de Joden in Paleftina om
hun oproer,

;
Juliits 5 B ifichop van Romen

,

'fterftdenii Jpnl. Liberins
komt den 8 Mey m deHfelfs

plaats.

Athanafms word vandeAria-
nen in een Synode te Arles ver-

oordeeld : de Afgefondcncn van
den Paus ftemmen dat toe. 'Pan-
lintis 5 BiHchop van Trier, word
om fijn weygering gebannen.

Galhts Word ter dood over-
gegeevcn. JiiUaniis komt te A-
theenen , en verkeerd aldaar niet
Bafilins en Kazianzenus

[Yyyyz]
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19

19

20

20

2'3

Burgermeejiers.

Axhttio.

Mavortius Lollianus.

Conftantius Aug. VIII.

Julianus Csefar.

Conftantius Auguft. IX.

Julianus Cxfar II.

T. Fabius Datianus.

Neratius Cerealis.

^3

24

julianus ^ S
van den 3.

Eufebius.'

Hypatius.

Conftantius Aug. X.

Julianus Cxfar III.

Taurus.

Florentius.

Kerkelijke voorvallen , e. f. v.

Een Concilie door Confian-

tius vergaderd re Milanen, waar

in i^thanajius afgefet , en ver-

fcheyden regtfinnige Biflchop-

pen om het niet ondertekenen

gebannen worden.

Ontrent die felve tijd wierd

Lïberïus van den Keyfer geban-

nen naar Thracien.

Gregorïiis de Cappadocier in een

Vergadering te Antiochien Bif-

fchop gemaakt van Alexandrien :

gaat by fijn overkomft wreed te

werk. Athanafius neemt de vlugt.

Een Ariaanfch Synode te Sir-

mium j dat maakt een ontwerp
van een Geloofs-belijdenis. Ho-
Jius word gedw©ngcn defelvete

ondertekenen.

Een nieuwe Geloofs-belijde-

nis opgefteld in een volgende
Synode te Sirmium. LiberiuSy
die ondertekenende , word van
fijn ballingfchap ontflageUj en

herfteld op fijnen ftoel.

Nog een Belijdenis ontwor-
pen te Sirmium, daar de namen
der toenmalige Burgermeefters

by uytgednikt ftaan(=^).

Een Synode van de Wefter-

fche Biflchoppen te Ariminen

,

en een ter felver tijd van de Oo-
ftcrfche te Seleucien.

Een Synodale by-een-komft
van Arianen te Conftantinope-

len, op den ij.Jamiary, daar
verfcheyden partyen ontdekt
worden. De Belijdenis van A-
riminen word^er goedgekeurd.

Conftantius fterft te Mopfu-
crene in Cilicien

, (fo fommige
willen) den 5 . OMer, maar naar

de meefte den 3. Nov.
Julianus begint fig opentlajk te

verklaren voor het Heydendom

.

* Kalefius en fommige anderen ( lie d'aanteken . over Sozfim.p. 125.) wiÜcn, dat te Sirniiiun
maar vier Synoden gehouden zijn; te weten, in de jaren 349, 351. 357, :{ ^8; maar het bli/ktiiytde
Belijdenis daar opgefteld , daar de toen regccrcndc Burgermeefters genoemd worden , dat in
dit ;aar aldaar weder een Synode gehouden^is.
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362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

Jovianus j
van den 27.

Jury af.

1

Valentinian'

met VaUns
van den 2f

.

Felnr. af. i

Burgermeeflers, Kerkelijke voorvallen , e. f. v.

Mamertinus.

Nevita.

Verfcheyden middelen van
Julianus tot het uytroeijen van
het Chriftendom gebruykt.

Athanajitis moet weder vlug-
ten van Alexandrien.

Julianus Aug. IV.

Sec. Saluftius Promotus.

JtUianus word gewond in de
flag tegen de Perfen , en fterft.

Jovianus volgd hem in de re-
geering. Hy begunftigd Atha^
naJiHs , en de Rcgtfinnigen.

Jovianus Auguftus.

Varronianus ejus Filius.

Valens, de Keyfer in het Oo-
ften , begint het met de Arianen
tegen deRegtfinnigen te houden.

Valentinianus Aug.

Valens Aug.

Een Synode te Lampfacus ge-
houden van de Macedoniaanfche
en half-Ariaanfche party. De
oude Geloofs-belijdenis te An-
tiochien word hier beveftigd.

Gratianus NobilifT. Valens fluyt de Jcerken der
Novatiancn, en dringt de half-
Arianen de Ariaanfche belijde-

nis te ondertekenen.Diglaiphus.

Lupicinus.

Jovinus.

Euftathius^ Sylvanus en Theo-
philus van de Synode te Lamp-
lacus aigelonden gaan op reys^

en bedriegen Damafus en de an-

dere Wefterfche Biflchoppen.

Valentinianus Aug. II.

De Macedoniaanfche afgefon-

denen worden by hunne terug-

komft door een Synode van Ty-
rus aangenomen en herfteld.

Valens Aug. II.

Bafilius komf naar huys uyt
fijn eenfaamheytj en is befjg te

Cefareèn.

Valentinianus Nobiliff.

Sext. Aurelius Vidor.

Hilarius reyfd naar Milanen,
om den Ariaanfchen Biflchop
Auxentius te wederleggexii komt
weder t^h^iys eji fterfr.

Valentinianus Aug. IIÏ7
^

Valens Auguftiis III.

De Rggtfmnigen worcjea
fclierp vervol g(i door Valens,
Bajilius word Biffchop van Ce-
fareèn in Cappadocien.

Gratianus Aug. II.

Sext. Anicius Probus. '

Hieronymus komt in het Oo-
ften , en neemt üjn verblijf ia
de woeftijnen van Syrien.

Nazianzenus word or^trent

defe tijd Biflchop van Safima.
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373

374

375

[
Roomfcht

Keyfèrs. Burgermèeflers. Kerkelijke 'voorvallen , e. f. v.

5

Moaeltus.

)

Arintheus

.

Kylthanafius fterfr. 'Fetrtu

komt in lijn plaats. Luchis \^oró.

aldaar van de Arianen tot Bif-

fchop aangefteld : daar op volgd
een droevige vervolging te Ale-

xandrien.

IC

1

1

Valentinianus Auguft. IV.

Valens Auguft. IV.

De kettery van t^polUnaris
word van ^Damafus in een Syno-
de te Romen veroordeeld.

Atigitjiinus vervalt tot de dwa-
ling der Manieheèn.

Gratianus Auguft. III.

Fl. Equitius.

Chry/ojiomus wijkt naar de
Kloofters ontrent Antiochien.

Ambrofms word Biflchop van
Milanen, den 7 T>ecember.

VaUntinia-

tiHs dcKey-
fcrfterft.

12,

Poft. C. Gratiani III.

& Equitii.

Ambrojïtts ftudcerd in de
Godgeleerdheyt onder SimplU
cianus. De hoofd-ketter Tho-

376

377

378

379

tinus fterft.

Valens Auguft. V.

Valentinianus, dejonge, Aug.

De Heydenen worden te Ro-
men vry ingetoomd. Gratia-
nus verbied de fluyp-vergade-
ringen der Ketteren, en ver-

klaard de plaatfen , daar fe ge-

houden wierden ^ verbeurd.

Gratianus Aug. IV.

Fl. Merobaudes.

Valens ^ van de Gorhenovèr-'
vallen , roept de Regtfinnigen

uyt hunne ballingfchap te rug.

Symmachns vertoond Hg te

Romen een voorfpraak van de
Heydenfche Kerk-feden.

komt om.
Valens Auguft. VI.

Valentinianus 5 dejonge, Au-
guft. II.

Bafil'ms fterft: niet lang na
hem ook Efhraim , Diaken van
Edefla. Een Synode te Antio-
chien, over de verdeeldheden
van de Oofterfche Kerk.

Thtodofitts

van den ló.

>». af.

I

AufoniuSj deDigter.

Hermogenes Olybrius.

Gregorius Nazianzenus neemt
fijn verblijf te Conftantinope-

len. Hïeronymus komt ook der-

waards , en ftudeerd onder
hem.

Theodofius word gedoop t te

380

Gratianus Auguft. V.

Imper. Theodofius.
j_

Theflalonica. Hy fet het regt-

finnig Geloof, door fijn voor-

ftand, dapper voort. Chryfb-

fiomus word Diaken te Antio-

chien.
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389

Burgermeejlers.

Synagriiis.

Eucherius.

10

Antonius.

Afranius Syagrius.

Merobaudes II.

Saturninus.

Ricimer.

Clearchus.

Arcadius Aug.

Bauto.

Honorius Nobiliff.

H. Euodius.

Imper. Valentinianus III.

Eutropiiis.

Imper. Theodofiiis II.

Cynegiiis.

Tiraafius.

Promotus.

723

Kerkelijke voorvallen, e. f. v.

Het tweede algcmeene Con-
cilie te Conftantinopelen begon
m Mey, en fcheydde mjulhis,
Nazmnzenus verlaat ConftaQ-
tinopelen.

Een Synode vergaderd te Ro-
men over de ftoel van Antio-
chien, daar Taulimts en Eft^
phanius tegenwoordig waren.

Een gedeelte van dat alge-
meen Concilie komt weder te
Conftantinopelen te famen.

Augnithms leeraard de wel-
fpreekendhcyr te Romen. Een
tweede Synode tc Conftantino-
pelen tegen de Ketters.

Auguftnins word tot Hoog-
leeraar gefonden naar Milanen.
Symmachus leverd fijn ver-

foek-kkrft voor den Altaar der
Vtcïorie over, maar word vaa
Amhrofius wedferlegd.

Sirichs word den 12 Jan.
Biflchop van Romen. Atigtijii-

nus word bekeerd te Milanen.
Chryfoftomns word Ouderling
te Antiochien.

Cyrïllus
, Biflchop van Jeru-

falem , fterft. Hieronymus reyfd
naar Alexandrieni, en hoord al-

daar Didymus.

Amhrofiiis word gebruykt tot

Gefant aan fiJMaxTmtts.

Oproer te Antiochien tegen
de Keyferlijke bqelteniflen : an-
dere ftellen dit ojp het volgende
jaar.

De Landvoogd Cyneg'tm y de
groote onderdrukker van hcB,

Heydendom in het Oofljen

,

fterft.

Augufliniis word van Ambro-
Jius te Milanen gedoopt.

Jovrntanns word gevonaifd
van den Paus Syricms

, en iac
het volgende jaar vaneen Swio-
de te Milanen.

Gregcrms Nazian^.emf ft^rfr^
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Keyjèrs.

11

Btirgermeeflers.

13

391

393

394

Imperat. Valentinianus IV.

Neoterius.

L/Aur. Avianus Symmachus.

T. Fabius Titianus.

Kerkelijke voorvallen , e. f. v.

Oproer te Teflalonica regen
een Bediende des Keyfers. Vee-
Ie burgers worden om die reden
door ordre van den Keyferjam-
merlijk vermoord.

14

15

16

395

396

397

Arcadius
in het Go.
ften:

Honorius ia j
het Weften
van den 17.

>». af.

Arcadius Auguft. II.

Fl. Rufinus.

Theodofius Auguft. III.

Abundantius.

Arcadius Auguft. III.

Honorius Auguft. II.

Sext. Anycius Olybrius.

Sext. Anicius Probinus.

Arcadius Auguft. IV.

Honorius Auguft. III.

Fl. Carfarius.

Nonius Atticus.

Wetten ^ gemaakt tegen de
Heydenfche offerhanden.

Auguftinm word Ouderling
te Hippo.

Hieronymus eyndigd fijn lijft

van de Kerkelijke Schrijvers.

Eftphanim fchrijft aan Jo-
hannes, Biffchop van Jerufalem,
over de aldaar gerefcne verfchil-
len. Straks daar na fchrijft //i^--
ronymus aan Tammachius te-
gen de dwalingen van denJeru-
/alemfchen Johannes.

Een Synode te Hippo ^ tot
verbetering van de kerkelijke
tugt in de Africaanfche Kerken.

Hieronymus fchrijft aan Ne-
potianus.

Een Vergadering van 3 10 Do-
natiftifche Biffchoppen te Ba-
gajainNicomedien, omdeont-
ftaane fcheuring te genefen.
Een Synode te Conftaotino-

pelen over het Bisdom van Bo-
ftra.

Augujiinus word Biftchop^
en Valcrïus hulpgenoot te Hip-
po.

^

Verfcheyden Wetten tegen
Heydenen en Ketters.

yimbrofius onderwij ft Frï^
tigilla, KoninginnederMarco..
mannen, door brieven in het
Chriften Geloof.

Hieronymus fend fijngrafdigt
over Nepotianus aan Heliodo-

Het derde Concilie te Car-
thago. Ambrofius fterft den 4.

April, de week voor Paafchen.
Ne6iarius, BifTchop van Con-
ftantinopelen, fterft.
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Burgermeefters.

Imper. Honorius IV.

Eutychianus.

Manilius Theodorus.

Eutropius.

Fl. Stilicho,

Aurelianiis.

8

Ragonius Vincentius Celfu;

F. Fravita.

Arcadius Auguft. V.

Honorius Auguft. V.

Theodofius, de jonge
, Aug.

Rumoridus.

Imper. Honorius VI.

Ariftinetus.

Kerkelijke 'voorvallen , e. f. v.

Chryfoftomm word den 26.
Februnry beveftigd tot Biflchop
van Conftantinopelen.
Een vierde Synode te Car-

thago.

Chryfofïomm voerd verbete-
ring by fijn Clergte in ^ fteld%tegen Gatnas : onderfoekt in een
Synode de faak van Ajitotiinus

^

Biflchop van EpheFen , en reyfdi
ontrent het midden vandewin-
ter^ naar Afien.

Chryjojlomtis ïFeld in een Syl
node van 70. BifTchoppen He^
raclides tot Bifichop van die
plaats, en kt fes Afiatifche Bif-
Tchoppen af.

De Orïgenes-^t^wi^Q Monik-
ken komen re Conftantinopelen.

De Monikken kiagen weder
Iterk tegen Theoj^hilus uam^^
Lexandrien.

Twee Conciliën te Carthago;
het eene van dat landfchap, den
27. May; het tweede algemeen,
den 13. September.

Epphanïm komt te Conftan-
tinopelen, om lig tegen de Ori-
^///i//é'r-Monikken te kanten,wil
geen gemeenfchap metC^ry/öx-
tomtis houden, keerd naar huys

,

en fterft onderwegen.

Theophilus vergaderd een Sy-
node te Conftantinopelen. Von-
nifd tegen Cbry/óftómus in de Sy-
node by den Eyken-boom , en fee
hem af. Waar op defelve ge-
bannen

, dog in een andere Sy-
node vry-gefproken word.

Qhryfofiomus word nogmaals
veroordeeld , en

, op order van
den Keyfer , gebannen naar Cu-
ciifus in Armenien ^ daar hy

,

na feventig dagen reyfens, aan-
quam.

K^rfacius word BifTchop in
fijn plaats^ den 28. Jnny.

L Z z z 2
I
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II

Fl. Sdlicho IL

Anthemius.

Chvyfbflowus j een J^<ïr l^nsj

te Cucufus geweeft zijnde, word
gebragt naar Arabifcus.

t^rfacius fterft den 11. No-
vember , ruym een jaar en vier

maanden Billchop geweeft zijn-

de.

406 12

Imper. Arcadius VI.

Sext. Anicius Petronius Pro-
bus.

Na verloop van vier maan-
den wierd \_Atticus , een Mo-
nik, Biflchop van Conftantino-

pelen gemaakt.

407 13

Imper. Honorius VIL

Thcodofius junior. Auguft.

IL

Order, om Chryfoflomus te

vervoeren naar Pityus , een ftad

inPontuS} dog hy fterft onder-

wegen te Comana Pontica op
den 14. September , en wierd al-

daar begraven in het graf van
den H. Martelaar BafiLifcus.

N.B. Wy hebben dit vertoog vervolgd tot het fevendc jaar van de volgende eeuw,
om dat de dood van ChryfoftomHs voorgevallen is in het jaar CCCCVIL

BLAD-



BLADWYSER
Der voornaamfte faken in de ïnleyding ^ en I^-

"vens'hefchrij^üingen der Vaderen in de Vierde
Eeuw na Chrtfim geboorte.

Wfi-aham Eyke van Conjiantinux wcg-
i geruymd , en een Chriften Kerk

1
aldaar gebouwd. Reden van die

J verandering, pag. 16,96,97
n,yicaciui

,
Biflchop van Celareèn

,

btfchrijft het leven van Eufe-
hiHfy 109. Hy was een Homoioufiaan, 242.
Sijn gedrag, 25-8, 263, 279. VerfchiltulTchen
hem en Cyriüut waar uyt gcfproten, cn hoe
verre dat ging, 447, 448. Word het hoofd der
Acacianen. Sie Acacianen. Hoe liggedraagd
te Seleucien tegen CyriUus. Hy word afgcfct,

4^0, 45-1. Befwaard CynUut in een Synode te
Conftantinopelen , en werkt fijn atïetting uyt,

^cactanen ontwerpen een nieuwe Geloofs- be-
lijdenis, die in dc Synode van Seleucien ge-
leien word, 2 j-f ,

25-6. Defelve was onderte-
kend van 39. Biflchoppen , en ruym gefield,

Scheyden van de Vergadering af. Ma-
ken fig bevriend aan 't Hof, en verwerpen
een Synode te Coftantinopelen

, 25-8, 2j'9.
Sy veynfen het Niceenfch Geloof te erken-

XT • X. ^78, 279, 300
^/icefwt, een Novatiaan. Hoe van Cc«/W«w

wierd beantwoord, j.g
%jichiüa^

,
Biflchop van Alcxandrien

, begunaigd
^riut

; moet onderfcheyden worden van
eenen Ariaanfchen ^cbillas

, ,
^ëUus, vader der AnomoiSnen. Sijnbefchrii-

ving,242,243. Hy difputeerd met Ëafüms

,

2 f9. Hy word gebannen en afgefc 1,260,261.
Sijtj bedrijf ten tijde van Jovianus. Hy (Idd

Ri^I "'^°PPn" "79, 280. Wierd
15illchop te Connaniinopelen

j fijn verder le-
ven en dood,

^gevaüane, hoe behandeld en w^dcr aangeno-
men wierden,

^gapiu, word Biflchop van Cefareën, 81.; voorde beeften, en daar na in zee geworpen. 82
*Alexander, Biflchop van Alexandricn

, raakt in
onlufl met ^nut . dien hy affet, 123. Sijne
brieven daar over, 128, 129. Set door een
Synode Ariut wederom af, en excommuni-
ccerd hem. Schrijft daar over een circulairen
brief, 131. Hy ftcrft, 15-3

•J^lexandrien
, deflclfs fituatie en verdere befchrij-

ving, 118. in de Kerk aldaar wierd eenon-
gemeenc wreedheyt gepleegd, 227, 228,229
230. Was de Hooge-fchooldergelcerdheyt
in die eeuw,

^^^^
%yimbroftut af-komft en geboorte-plaats, 46 1 . De

ftaat cn't aanfienlijk ampt van fijn vader. Voor-
vallen in fijn kindsheyt,die wat groots vanhem
voorfpeldden. Si)n opvoeding in gclecrdhcyt
cn godsdienn. Hy bcpleytderegts-fakcnaan
het HofHy word gclkld tot Landvoogd over
Infubrien,462,463. Word door een vreemd
toeval gekoren tot Biflchop van Milanen,
*t welk hy afflaat , en door vcrfcheydcn mid-

de cn foekt te ontgaan, 464. Nam het cvn--
deljjk aan, dog moeit cerlt gedoopt wor-
den. Hoe fulks met de Kerkelijke orders kon
beflaan ; wat van die beroeping te oordee-
len; hy maakt fulks alom bekend, 465-; en
onttangt brieven van .antwoord

,
byfonder

een fraijen van Bafd,ut,^66. Hy iteld order
ontrent fijne goederen. Word ondcrwefen
door Simplicianus, die fijn Nafaat wierd ; Is
yverig in het hervormen van fijn Bisdom,
>l>id. Wat hy ten eerltcn fchrecf ; hy moetom den inval dcrNoordfche volkeren vlug-
ten. Hy komt te Romen. Merkelijke gefchiS-
dcniflen aldaar, 4Ó7. By welke gelegentheyt
hy over de Ariaanlche verfchiilcn ichreef,
468. Hy yverd, om te Sirmium een regtfin-
nig Bulchop in te voeren. Gods oordeel over
die fig daar tegen kantcden, 468, 469. Moe-
jelijkhcden hem door de Ariancn aangedaan.
Gods-^ wraak daar over aan Euthymmt , 469.
bijn bedrijf in de Synode te Aquileia, 470 &c.Hy word befpot van twee Edellieden • wathen daarom ovcrquam. Hy predikt van CA«-

Jlui menfch-wording, en geeft dat in het ligt/

474- Hy kant fig tegen Prifaliianu,
; tot mis-

noegen van Macedonius. Deflèlfs affront aan
uinbrofius van God gewroken. Hy verkrijgt
pardon voor een veroordeeld Edelman, 475-,
Hy fteuyt Maximut in lijn optogt. Hy voerd
een lijk-rcden over fijn broeder Satyru/^^yö»
Schrijft ernltig aan Fakntiniimut tegen het
verfoek van Symmachut

^ 478,479.,- en we-
derlegd deflelfs verfoek-fchrift wijdloopig,
484

' 494. Word te Hoof ontboden :

het gedrag des volks daar over, 498. Wey-
gerd in 't Hof met fekcren Aitxmtius te dif-
putercn: waarom, 499. Weygerd vrymoe-
dig den Arianen dekerk in te ruymen : mer-
kelijke byvallen

, foo. Het üigtclijk beurt-
gefang word van hcmie Milancn ingevoerd,
SOI» Sijn gedrag ontrent het woelen der A-
rianen,/W.Onbcrcheyden driften Vervolging
der Arianen. Hy antwoord vrypoOig aan des
Keyfcrs afgefondenen,5'02. Hy predikt gepal?
telijk, en fpreekt deftig tegen des Kcyfers Ge-
hcym-fchrijver, ƒ03. De Vervolging houd
fchielijkop. De Keyfer bleef tegen hemmis-
noegd,5-o4.Hy ontdekt ligchamen van twee
Martelaren: wonderen door defelve gedaan

,

50j-.;die van de Ariancn wierden geloochend:
t welk God wrcekte;wat Ambrojtus daar over
predikte, fo6. Hy word nogmaals gefonden
naar Maximut. Sijn gedrag, redcnwifll'ling en

•^uytflag aldaar, j-07, ^o8,&c.Hy komt weder
t huys, fii. Was milddadig ontrent de elen-
dige:brecktdaar toe des Avondmaals-fchotcl;
't welk van de Arianen misduyd word, 5-12.
Hy bcweegd Tkodoftut tot herroeping van een
iekere Order, doorhem gegeven , en par-
don van een moord

, begaan aan Butcncut
5-1 3, / 1 4. Cenfureerd, volgens uytfpraak van
een Kerkelijke Vergadering, den Keyfer; en



BLADWYSER.
Weerd hem uyt dc kerk, si S- Hocdatwierd
opgenomen. Op hoedauige voorwaarden hy

weder aangenomen wierd, fió, 5-17. Hoe
dat merkelijk wicrd te werk gcltcld

, 5-17,

518. Hy doet een lijk-predikatie over A'rf/ew-

linianuf i
de inhoud dcirclfs, 5-

1 9. Hyfchrijtc

ernftig aan Eugcniu/, 520.; cii aan Theodo-

Jtus om vryheyt voor dc Rebellen, fii. Doet
over hem een lijk-predikacic, 522. Bid tegen
het geweid de Kerk aangedaan. Merkelijke
gerchicdcniflcn daar ontrent, 523. Hy wicrd
verfogt van Fritigil/a, Koningin der Marco-
mannen,/W. Sijn licktc,- voortekenen van

fijn dood. Verlbek aan hem , om voor fig-

felven te bidden, 524. Hy fterft , en word
ftatclijk begraven. Bygelovighcden daar on-

Jtrcnt, 524. Sijnc deugden en godvrugtigheyt,

byfonder in fijn bediening, 525, $26. Hywas
^ftvry

,
dóg ging niet te galt , ibid. Syn w y-

Ic raad ontrent hctvaftcn,»^. Syngeleerd-

hcyt, fpreck-wys en fchriftcn, 527. Die wor-
den verdeeld. Het geen daar in te bcrifpen

is word verfchoond, $hid, Syn vcrmaard-

heyt alom , felfs buytens lands, 5-28. Lyft fij-

ner Boeken , 5^8
%Ammomut was een van de Vier Lange, Hy wicrd

deerlijk mishandeld van Theopbilut, 5-45-. Hy
word met vijftig by hem zijnde Monikken
vervolgd in Paleftina.Komt te Conftantinopc-

len by Chryfoftomut, daar fy wel bejegend wor-
denj^Si.; en heul vinden bydeKeyicrin,j'82.

Hy ftcrft, waar en met wat voorfegging , 601
nAinphilochiut^ naar giffing, een Cappadocicr,- lijn

opvoeding, en voornemen om eenfaam te le-

ven, welk eerft gefteuyt, dog daar na voltrok-

ken word: waar, yof. Hy Ibu daar veertigja-

ren geleefd hebben; en door Engelen tot Bif-

fchop van Iconien zijn ingcwyd. Wanneer hy

Biffchop geworden is. Brieven tuifchcnhcm

en Bafilfuf. Blijk van fyn gefag
, 706. Hy

fpreekt vrymoedig, en met nadruk, tot den
Keyfcr tegen de Arianen, ibid. Kant fig te-

gen de Maflilianen, 707. Is lid van een Sy-
node teConftantinopelen. Hy fterftoud. Syn
agting, byfonder by Baftliuf. Syne deugden en

fch riften, 708
téónomotanen^ hun gevoelen en oorfprongk, 242

,

25-9,300. Anders genoemd Eudoxianen. Sic
Éudoxiut, Sy wierden,voor ecu tijd, gcfteuyt,

243. Wierden ook genoemd Heterouftanen

,

tli Exucontiatien ^
l^Q^lól

*y^ntiochien ^ de Kerk aldaar ongemeen ontrult

en verward: waardoor, 342,701. Wat Ëaft-

liut en u/ithanafiut daar ontrent deedcn, 343.
Daar fig de Wefterfche Biflchoppen weynig
aan kreunen, 344, 701. De Biüchoppen al-

daar, A^«/e>»«/ en PWmM, worden verfoend,
ihid. De fchreuring egter bleef , hoe lang

,

345-, Wie in de Synode te Conftantinopclea

tot Bilfchop in plaats van tAchtiHs verkoren
wicrd, 420. Befchrijving van die ftad, 5-5-7,

5'5'8. Sy was genegen tot muytery , 5-64.

Voorbeeld daar van , en deflèlfs gevolg, 5^6 ƒ,

&c, Eynde van de fchcüring in de Kerk al-

daar, j7i. 5'73

^nioninut , Biflchop van Ephefen , word be-

fchuldigd over veele faken ; hoe fig Chryfo-

ftomu/ daat ontrent droeg. Sie CbryJó(lomMt en
Eufebiiis van ValentinofolU . Hy belet het over-
komen van Chryfofiomus , 5'8f,&c.

^nthrtfomorfhiten kanten fig t€gen dc-Ofigcnil-

ten. Voorval uyt dienhoofde, ^'46

ApoUtMarüy ecu bcquaam Man in de Kerk te

Laodicca, word, i>ni bclecfdheytaan^/i/»-

najitif bewclcn, van Gvv^o^wr/ geëxcommu-
niceerd; 't welk hem aaiileyding gaf tot liet

oprcgtcn van een nieuwe fe<5tc, 210, 694.

De vader was een treflijk Foéet. Schreetde

hcylige gefchicdenilTcn in vcrlicn. Hoedani-

ge die waren, 377. Dc füon iteldc het Nieu-

we l\>(tameni in tTamen-fpraken, 378. Van
hem fprootcn de jioollitjaripu; dtlïclfs ge-

voelens, opgehaald uyt 'Nazianze»«f-, 412..

Word van Ephratm den Syriër bcdrogi^n. Hy
word fiek en Itcrft, 694, Hyen lijn gevolg

worden veroordeeld m een Synode te Ro-
men

, 702
jtpoUo'/ gewaande godfprafcen belet door de

Chriftcnen, die bcfchrevcn worden als rf^t-

veerdigen , 1

3

ApfiUen naar den Biffchop van Romen, in een

Synode te Sardica vailgclteld
,
bcwi>fcn des

Paus opperhootdigheyt niet
, 684, 68f

Appianut belet Vrbanm het otfcren, word daar

om gcmartelifecrd. Ook fijn htoedc: t^de-
fitis, 82,83

Arabien bekeerd tot het Chriftendom door eencn
Mofet , gcfonden van Mavia^ 6z

Arcadtus , foon van Theodofiut
,
beveiligd de Pla-

katcn tegen de Hcydcufchcgodsdrcnftcn, en
llcld daar ontrent nader order, 75-. Geeft

ichcrpe order tegen dc aanhangers van Chry-

foftomut ^ die op een wrcedc wijle word uyt-

gevocrd,tfid. Daar van Itaaltjcns worden ge-
gecven, 617. Heeft berouw over lijn mis-

daad tegen ChryfoJloimSj6^(j. Hyfterft, 6ƒ0
Arianen hettèu hunne vuylc befchuldigingenpp

tegen>^;Aowa/?H/,203.Bedekken hunne dwalin-

gen ond er de belte woorden, 1 44. Veelc van
hen ondertekenden met loosheyt rot Nicea
de Gcloofs-form, 145-. Kanten fig tegen y^-

thanafniSy 15-5-, 277. ; en alle Regtfinnigcn
doorgaans,2o6. .bedrijven ongemecne wreed-
heden, cn loosheden, 207. Hun ftouiigheyt

te Conftantinopclen, f 88. Bewegen Athana-

fiuf vrienden, om lijn vcroordccling te on-
dertekenen, 219. Woelen ic^Qu Nazianzt-

393? 398- Moeten , op ord^r van T*eo-

dofius^ vertrekken uyt Gonrtantinopelen , en
verlaten de kerk, die fy veertig jarcn had-
den in gehad, 402. Hun woelen onder Gra"
tianut

^ 470. j cn ondQï VaknUniamtf
y 49^,

j-oi , J02. Sy vcrfoeken een kerk te Ale-
xandrieni 't welk door A.banaftus word be-

antwoord, 2 1 0. Uytwerking van hun party-

fchap tegen ^thanafmty 226, &c.
Arianen waren verdeeld in veelc foorten, die

befchreven worden , 242, 409, &c.

tAtiut befchreven van fijn vaderland ; hy word
Diaken , en afgefct van ?etritt , om fyn par-

tyfchap met iWc/£//«x , die hem, wegens een
Goddelijke waarfchouwing , niet wil hcrücl-

len, 121. Hy word herfleld en Ouderling ge-

maakt door vAchillof^ Nafaat van Pirrr»/, 1 22.

Is misnoegd over het bevorderen van oile-
xander , 't welk hy fclfs beoogd. DeAriaan-
fche Gefchigt'fchrijver field dat geheel an-

ders voor, 123. Hy bcgind fyn kettcryteuy-

ten,p.e<ï//. Syne (lellingen in tegcufielling van

de rcgifinnige, 124, 125-, 132, 133. Waar uyt

hy defelve had outleend, 1 xf, 126. Hy krijgt

vc«l aanhang; word algefet cn afgeihcdcn,

126.



126. Hy woeld daar dapper tegen, 127.
Word van ^kxandcr in ecu bricl: wijdloo-
pig befchreven, 128, 129. Word weder toe-
gelaten Vergadering te houden, 130, 131.
Hoe lïg daar in droeg, tbid. Sijne verfchil-
ftukken drongen door, en elk had'cr den
mond vol van, 134. Soekt lig aangenaamte
maken in Palcllina , wat daar op volgde,
ibid. Komt by Eujlbius : Ichrijft een looien
brief aan ^y^lexander^ 135-. Word te Nicea
geëxcommuniceerd en gebannen, i4f. Sync
JÖoekcn van den Kcyl'er geboden te verbran-
den, 146. Hy word ontllagen van lijn ban-
nilïcment

,

^riuf was loos in het bedekken fijner gevoe-
lens, 89, 130, 133. Bedroog daar door £«-
feb/uf van Cifarten , 89. Word afgefneden

,

laó.i en herlteld, 90. Syn misduyding van
Pfov, vin: 22., p. 91. Sijn verwaanden
roem, 1 28, 1

3 1 . ^ en valfche vertellingen van
fijn herftcUing, 15-6, 1 5-7. Hy komt tcCon-
ftantinopelen. Leverd een nieuwe Geloofs-
form over. Word vryheyt gegeeven , om
naar Alexandricn te kceren, 137,5 was daar
niet welkom, i-js- Word ontboden naar
Gonüantinopclen. Sijn gedrag en bedrog on-
trent den Kcyfer. Hy foudc aldaar in de kerk
plcgtelijk worden ingevoerd , 't welk ^h-
xander poogd te weeren ; wiens gebed ver-
hoord word, 176. byn fchandelijke dood,
waar, hoe en wanneer, 177. Syn befchrij.
ving van fyn inborft, Boeken, en poftuur,

178
^mohius was een Africancri een Leeraarder

welfprekendheyt te Sicca; yverde voor het
Heydendom. Wierd een Chriftcn

; wanneer
en wat hem daar toe bewoog, 663. Moeft
om geloofd te worden, tegen de Heydenen
lchnjven,664. Hy word gedoopt. Beklaagd
iijn voorgaande onweienheyt. Dekraetvan
fyn redeneering. Was egter in deChrmelij-
Ke (aodsdienft nog onbedreven, ibid. Of de
Uytlegging der Pfalmen van hem, of van

tllT^JnT''^'"/^'*' g^^'^^hrcven zijn. Dc

^rfacius word Biflchop van Conftantinop^le^
in plaats van CA,,/è/?,^«,. Hy wordbefchrc-
ven,6ij', 6 , 6. Verwerfd order tegen de Tohanniten die op een wrcede wijfe iord ungevoerd, 616. Sijn dood, 632 6.0

^rfmius, BifTchop vanHypfalis, moet om (im
ongeregeldheyt, uyt vrees voor ftraf, vlueten.Hy vvord bewogen fig te verbergen

, orn^-
thanaftut met het vermoorden van hem te be-
Ichuldigen, 165-. Hy word ontdekt, en ver-
toond, waar doot u/üthanafws van fijnbctig-
ting gefuyverd word, 166. Word bekeerd •

wijkt van de Meletiancn. Verfockt dc oc-
meenfchap met ^thanafius , gelijk ook Jo-
hannef, dc geheele beleyder van dat bedroe
deed,

u^tbanafiut heeft fijn eygen leven net opgefteld ,
dog andere vry verward . Voorred, p. o

^thattafty, waar en van wie gebooren
; fpceld

nog een Jongen zijnde, den Biflchop, en
doopte; hoe dat wierd opgevat

, 119. De
-waarheyt daar van word onderfogt, 15-4.

Syn opvoeding en eerfte bevordering' 119.
Toonde al vroeg een Voorftander der waar-
heyt te zijn, I2G. Yverde te Nicea, als hy

BLADWYSER.
Diaken was, tegen ^riut, 't welk hem een
doodelijkcn haat veroorfaakte, 141, 142.
Word 'BilFchop van Alexandricn ; de tijd
wanneer

, en fijn ouderdom word onder-
st, i5'3. I ƒ4. Was den x'\rianen geweldig
in den weg, en waarom. 155. Bcfockt fijne
Jierken, bylonder in Mareoris ; hoe hy het
üaar vond, en wat order hy itelde 1C7
Bcloekt de Klooders

, en dL Kruyfenaar
^ntonmus

,
die lyn voorfpraak wierd 'Hv

^veygerd ^^,;uf aan tc nemen. 1 58. Hy word
belchuldigd van het een en het ander bv*
ionder van hoog-vcrraad

; waar op geant-
woord word

, I Word van Ifchyras be-
rchüldigd van geweld

, kerk-fchendingen het
vermoorden v^u^rjlniuss die, naar ondcr-
loek,nog leefde, daarom hy van den Kevfer
wicrd vrygciproken, 160. Hywordopfwa-
re Üraf gedagvaard voor de Synode tc Tv-
rus

; daar hy belchuldigd wierd van ge-
weld, gepleegd aan broederen ; b. van het ver-
Kragtcn van een vrouws-perfoon

, 't-welk aap-
dig ontdekt wierd vallch tcïijn. HoedeSy-
node fig daar ontrent droeg, 163, 164. Welk
wonderlijk van den Ariaanichen Fbihfiorgius
verdraaid word,i6j-. c. Van het duoden vaa
t^rfniut

, en voorgenomcnc grouwelen met
deflelfs afgefneden hand,/*/J,i tot ontdek-
king van de valsheyt dier befchuldiging word
de HiUorie van ^rfcr.,„, opgehaald /en hv

ilTrl v" f voorgefteW,
166 1 67. Vuyle misduyding daar van

, 1Ó7Van heyhg-fchending, met het indringenm fijn ampt; 't welk word beantwoord, /M.
iijn handel ontrent Jfchyra^ , dat bondig

word beantwoord, 168. Hy proteaeert tegen
het affendcn van fommigen naar Egypien
om redenen, 169. Hy wijkt uyt Tyrus, en
waarom, 170. Word veroordeeld, 171. Wil

by fyn wcderkomft te Alexandrien,
niet aannemen, fclfs niet op order van den
Keyfer, 174,; cn op het vonnis van de Sy-
node te Jerufalem,/W^. Hy verfoekt by den
Keyfer in een onpartydigc Synode gehoord
tc woeden, ibid. Eenige Bifl'choppen verde-
digen aan het Hof hun vonnis , en betigten
hem met nieuwe faken, 174, 175-. Hy word
gebannen naar Trier , en met wat infigt,
i7f- Sijn onthaal aldaar by den jongen Co«-
fiantinus, en den BiÜchop, 181. Sijn bedrijf
aldaar

, en vertellingen daar ontrent, ibid.
Word vrygefteld van den jongen Conjlanti'
nn'

,
en met een brief gefondcn naar Ale-

xandricn, 181, 182. HoelanghyteTricrwas,
182. Was welkom tchuys, daar de Eufebia-
ncn tegen woelen, 183. Hy word in een Sy-
node aldaar vrygcfprokcn

, 't welk door een
circulairen brief word bekend gemaakt, 1 84.in een andere te Antiochien afgcfet, 188.;
cn Gregoiiur gckorcn in fijn plaats, 189. Hy
Wijkt naar Romen

, daar hy in een Synode
word vrygefproken,i9o. Sijn bedrijfte Ro-
men onderlogt. Wat van fijn Geloofs-belii-
denis te oordeclcn,- defelve is waarfchijnlijk
niet van hem, 193, 194. Sijn omgang by
Confians Wierd qualijk geduyd , als ofhyhem
tegen fyn broeder oprokkende, 195-, 196Komt tot de Synode te Sardica, 197. ]s gel
reed

,
om hemfelven te fuyveren. Daaed dc

Oofterfche Biflchoppen, om te verfchijnen.
Word haflcld door die Synode 203*

[Zzn
3;j 'vcr-



BLADWYSER.
Vertrekt van Sardica. Ontfangt aanfchrijven

van hcrftclling,2o8. üok ten tweeden en der-

den-maal
,
209. Gaat etrft fyn affcheyt ne-

men van J«//«/ te Romen, /W. Antwoorde
feer gepalt op een Ariaanfch verfock door
den Kcyfer, 210. Die van Jerufalem geven
hem een brief aan die vanEgyptcn

,
uytge-

negcntheyr, mede, 2 11. Hy vreesde, om dat
Conjlant vermoord was , voort te gaan : komt
cyndclijk te Alexandrien,/^/^/. lilijdfchap al-

daar, en verandering daar door verooriaakr,
• 212. By welke gelcgenthcyt , en waardoor
de Arianen hem by den Keyfcr foeken ha-

telijk te maken, 213, 214. 21 f.; alsook by
Liberiut^ 2 18. Sijn laak word behandeld te

Milanen, 220, 2ii. Syn gedrag, als de fol-

daten waren in de kerk gevallen, 227. Hy
ontkomt ; waar hy voor eerft heenen week,
2,28. Hy word, op fcherpe order van den
Keyfer

, agtervolgd , ibid. Hy fchool by de
Monikken, 234. Wierd daar hoog geagt:

fchrijft daar brieven en verdedig- Ichriften,

235-. üok daar vervolgd, Ichuyld in een on-
bekende plaats. Vertellingen daar van j hoe
ver en wat daar van te gelooven is, 236,
237. Hy komt weder t'huys, en wordblij-

delijk ingehaald, 268. i en met grooteftatic.

Sijn loflijk werk daarop. Hy vergaderd een

Synode, 296. Schrijft uyt haren naam aan die

van Antiochien , met vermaning tot eens-
en regtfinnigheyt, 270, 271 .Hy word befchul-
digd van Hcydencn en Arianen. JuUanur
fcherpe order tegen hem, 272. Hy vertrekt.

Ontkomt fyne Vervolgers behendig , en
fchuyld, tot Julianus dood, binnen Alexan-
drien, 273. Schrijft

,
uyt naam van alle E-

gyptifche BifTchoppen , een berigt van het

Geloofaan Jovianus, 275, 276. W'athcm be-

woog, ten tijde van Vakm te vlugten, 281,
282. Komt op dcffelfs order weder te huys,

en geniet rufte, iW. Wat hy deed ontrent de
verfoeken vanii^^/;«/, 283, 284. Sijnouder-
dom,dood en wanneer. Hy isfevcn-en-vcer-

tig jaren Biflchop gewccft, 284. Hy noemd
PetiHf tot lijnNafaat, die befchreven word,
en na veel moeyte in'tbelitquam, 284, 285-.

Lof van t^thanaftus met de woorden van
'Naz'ianzenus en andere, 285", 286. Sijnc na-
tuurlijke bequaamhcdcn en gelccrdhejt, 286,
287. Uyt wat grond hem tovcr-kunde wierd

nagegeevcn, 287. Syne fchrijf-wijs in haar-

felven, en in vergelijking met andere, 288.
Syne fchriften worden veel geagt. Drie'er-

ley foorten lijner Boeken, 288, 289. Onegte
fchriften op fijneri naam. Lijft fyner Boe-
ken, 289

^tticus, Biflchop teConflantinopcIcn, word be-
fchreven i was een geflagen vyand van Chry-

foftomus : werkt een Plakaat tegen deficits aan-
hang uyt, 632.; 't welk hy met wreedhcyt
uytvoerd. Staaltjens van byfondere wreed-
heden, 633, 634. Steld eyndelijk C^a/o/?o/»«/

naam op de rol der Billchoppen, en raad
hetfelvc ook anderen aan , 65-1

tAugujimus befchreven van fijn geboorte-plaats,

Ouders en ftudie, Hy was een Manicheër.
Leeraarde te Romen ,• word Hoog-lceraar
in de wcl-fpreekcns konft te Milanen, 496.
Hoord daar t>4w^/-o//«j. Voorfegging van fijn

bekeering , en hoe die in hem gewrogt wierd,

497' 'SRoidvzx\*AmbroftHt oiiderwcfen, en

gedoopt ; eyndelijk BilTchop te Hippo
,
49S

tAuxmtiut ^ een Ariaan, word door Jw/ïm/i tot

Biffchop van Milanen ingedrongen. Sijnver-

waandheyt, 499. Maakt fig bevriend by Va-
Umimanus^ 305". Veynfd fig regtfinnig, 306.
Sijn dood, 463

B.

'Y'athaüo's muytcry word ontdekt , en hy met
fijnen aanhang gedood ,

25*

Baronius heeft de vertalingen der Griekfche Va-
ders gevolgd, daar veel misflagen uyt ipruy
ten , Voorred, p, 3

Baroniut wederlegd , in fijn voorgeven , dat

Hofius van deuRoomfchen Paus, als Opper-
hoofd , voor Legaat gefonden wierd naar
Alexandricn, 1 36, 137. Sijne misflagen meer-
mals aangewefen, byfonder in het roemen
over de vaUche overblijffels van Prc^aftut en
Gervafus, 5-06. Hy valt niet vies ontrent twij-

felagtige en valfche fchriften, 5-33. Maakt on-
nolèle uytvlugten tegen het verfcheuren van
een fchildery in een kerk door Epipbanius ,

5-41

Baftliut ( de Groote ) ,
fijn geboorte-plaats cn

vaderland, 31 1 ; fijn af-komlt. Syne Voor-
ouders hadden veel om de Religie geleden.
Metkclijke Üaaltjens van Gods voorfienig-

heyt ontrent hem, 312. Ofdc vader Biffchop

geweeft 7y word onderlbgt en geloochend

,

3*31 36f. Syn opvoeding t'huys, te Antio-
chien, Cefarecn , Conftantinopelen en A-
thenen, 313,314. Het inhalen der Studenten
wierd aan hem niet gepleegd, en waarom,
314. Syn nauwe kennis, en vriendfchap met
Gregoriuf van Nazianzen, 3 1 4» 364, 3 74.; Sijne
Leer-meefters. Sijn gedrag in het midden
van alle godloosheyt en dertelheyt, 3i5'.Hy
ftudeerd te Antiochien onder Libaniur.Lcell
yverig de Boeken van Origtne/. Stelde daar
uyt op fyn Philocatia. Komt in Egypten

,

daar hy Eufiathiut fogt, 316, Met wien hy
daar verkeerde, 317. Julianus fchrijft aan
hem , daar hy fcherp op antwoord, 3 1 7, 3 1 8.

Heeft den beelden-dienft niet voor-gefproo-
ken, gelijk voorgegeeven word, ibid. Hy
füude een gefigt hebben gehad van Julianus-

dood, 't welk valfch is
, 319,320. Word

Diaken, daar na Ouderling, 320. Onlufttuf-
fchcn hem en Eujcbius, ^21. Hy wijkt naar
Nco-Ceiareèn, en van daar naar de woe-
ftijn en het gebergte. Die land-Üreek word
befchreven, 322. Hy verfoekt derwaards A'ij-

zianztnus (die overkomt), en anderen, 323.
Hy fteld order op het Monikken-leven,/W.
Die regelen lijn in fchrifc nagelaten, en de
grond voor die van de volgende tijden. Hy
fchrijft merkelijk aan die van Cefarecn. Word
van Sabellianen

, door befchuldigingen van
nieuw igheyt in de Leer, van het Bisdom-van
Neo-Cefareën geweerd, 3 24.Daar hy fig door
een brief van fuyverd, 325-. Hy prediktdoor
de geheele Provincie. Geeft aan Eufiatbius
raad, 326. De verfoening tulfchen hem en
Eufcbfuty door Nazianzenus uytgewerkt, 327»
328. Sijn t'huys-komÜ was nodig, /W. sijn

yver en yverig werk aldaar, 329. Byfonder
ten tijde van een fwaren hongers-nood. Hy
word te vergeefs verfogt, om tot de Aria-
nen over te gaan, 330. Hy vlugt, om niet

tot



tot BifTchop verkoren te worden; *t welk
egtcr ge(chicddc,33i,332. Hy word aani>c-
inoedigd door ISJazianzenus^ 333. Hy rede-
ncerd kloekmoedig met Modcftut

, 334.
Spreekt met Vaknt over het regclinnig Ge-
loof, 33Ö. Sijn verbanning word bclloten
dog de ondertekening door een wonder-
werk geftcuyt,336,337. Sijn gedrag ontrent
de ficlac van Fdens foon. Hy herfteld Mo-
Jeftus door fijn gebed; gevolg daar van, 337.Hy fou door lyn gebed dekerk-deurvanNi-
cea geopend hebben, 338. Hy voerd een mer-
kelijke reformatie in, 340,341. Hy fch rijft
een trooft-brief aan die van Antiochienj in-
houd daar van

, 342 ; en verfoekt raad en
nulp van ^thamftut tot het flegten der ver-
ichillen te Antiochicn, en weering van ver-
dere kctteryen,i83, 34^- 't Gevolg daar van,
343- % klaagd over de ongevoclighcyt der
Wcltcrlche Bilfchoppen, 344. Kreeg order
001 de Kerken in Armenien te befoeken.
Onluft tuflTchen hem en TheoJotur. Aanicy-
ding daar toe, 345 347. Hy haald £«-
ftathiMi door redeneering tot de Regtfinni-^-
heyt over; 't welk Eupaihiuf nadcrhzndhcr-

fiuf'
'

l'
Armen.eni

lijn verhandeling ontrent dc faak van Eulia-
thiuf met M/d//H/enTWör«/,347. Hydoet
verflag van fijne verdere vcrrigting, 348. en
fchrjjft tegen Eujlatbius tot fijn verantwoor-

jaren wagtens,/W. Hy wierd
befchuldigd a. Dat hy een vriend vm^pol-
Imaru was; daar hy grondig op antwoord.
348, 349 ^ Dat hy de Godheyt desH. Gee-
ftes loochende, 349.; 't welk hem van iV^-
Z'anzmuf wierd verwittigd; aanleyding daar
toe, 3 5-0. Daar hy fig met mond en pen teeen
kantte, 3^. e. Dat hy drie Goden ftelde •

lijn verdediging. Van wien hy al beftredeiS
werd. Syn antwoord daar over aan den Bif-

i^^'^""''
35-2. Raakt in on-

lult met ^ntmut
; grond daar van. Wathv

daar ontrent deed tot befte der Kerke, 3^2,
3J-3. Schrijft aan die van Alexandricn ovcde dood van ^thanaftux een trooft-brief, 3^5
3f4- S>jndood en ouderdom; hoe lang hy
Biflchopwas,- fijnbegravenis; eenegenthevt

V^rM^^^
heden, en kennis in Goddelijke faken, ?^
in de vcrfchil-nukken, 3^6. Syn ftijluytnc-
mende geroemd van Phihuur, Phothis Er-u.
tnuf (die een nette uytbeelding van aller Re-
denaars en Vaderen fchrijf-wijsj, 35-7. Van
Gregoriut Trapenzuntinut

, die lyne Werken
voornam in *t Latijn over te fetten, 35-8.
Ook van Libanius

, ibid. Syne liefde tot de
Regtfinnigheyt, en yver tegen deketterycn,
tb,d. Syne deugden breed uytgemeten, 3^9
Syn poftuur en agting, 360. Syne fchriften •

eenige hem t»onregt toegefchreven. Van wat
inhoud fyne Boeken zijn; te weten, Uvt-
leggmgen, 360. Vcrfchil-handelingen

, Pre-
dikatiën, Lof-redenen, Canonicale Verhan-
delingen ; oordeel daar over, 361, 362. by-
fondcr fyn Liturgie j wat daar van te oor-
deelen

, 363. Lof fyner Boeken door ]V^-
zianz^nut^ 364. Syns moeders godvrugtie le-
ven en dood; als ook van fyn fufter Macri-
V» , cn van fyn broeder fJaHcratm, 365, 3Ó6.;
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en eyndelijk van fyn broeder Petrus , 367-;
Lijft van bafdiH, fchriften, 368

Etelden waren, naar het fcggen derHeydenen,
de goden fclfs niet; hoe defclve van hen
geëerd wierden, 3/, 68. Worden geordon-
neerd te laten blyvenj wanneer verworpen,

weygerd deffclfs order, tot voordeel der A-
rianen,te boeken; verlaat daarom fyn ampt,

Bijfchoppen te verplaatfen verboden in het ctn?
cilievan Nicea. Reden van dien, 406. Die
van het Wellen dragen fig feer koel op de
brieven van Bajiliuxen anderen over de Kerk
van Antiochienj daar £afi/inj gevoelig over
IS, 344. Die van Conftantinopelen gefteld in
rang naaft die van Romen. Uyt wat hoof-
de; hoe verredatgetrokkenis,4i9. DievanKomen hadden, ten tyde van .^rw*re/?«* , de
niagt met om andere Kerken , ontrent het
Vatten, Wetten voor te fchryven,526. Op
wat wyfe een Biflchop moeit worden afge-

707
Brand in de kerk te Conftantinopelen wierd te

Jaft gelegd dien van Cbryfvjlomu, aanhang;
^

hoe verre die haar verfpreydde : wat daar op
^^^gd^»

614,615

Q^f^reen waüTOm fo genaamd; deflèlfsaan-
fienlijkheyt m het Burgerlijke en Kerke-

lijke,88. Word van Julianuf, om het af-
breken van een Tempel, feer ftreng gehan-
deld. Word weder Maza genoemd, 319. Een
fwaren hongersnood aldaar

, 330
Cafarim, broeder van Gregoriut Nianzenuf
word aangefogt, om Genees-heer te Con-
ftantinopelen te worden," 't welk hy wey-
gerd, en naar huys trekt, 375, 376. Syn le-
ven

, en bevordering aan het Hofvan Julia-
nus; daar qualijk van gefproken word,38o,
Hoe y«//«««j hemhandeld. Hy komt te huys,
word in fyn ampt herfteld onder FaJem

; ea
wonderbaarlijk behouden in de aardbeving
te Nicea

; daar hem fyn broeder over fchrijft;
lyn dood, 381. Lof-reden van hemdoorfyn
broeder. Syn Tctlament. Wat daar op volg-
de. Of hy iets gefchreven heeft , cn byfori-
der de Vragen en Antwoorden van Cejarius^

Chijfletiut over de geloofweerdigheyt van'^Vi-
lius opftel van de Verhandeling der Synode
te Aquileja tcgengefproken

, 471
Chnftelijke Religie verfpreyd haar tot de India-

nen, Iberen, en verdere afgelegene volke-

feJJ'

n^iddelen daar toe worden aangewe-

Chryfoftomut
,
tyd en plaats van fyn geboorte.

Syne Ouders en fufters, 558. Syn opvoeding
en ftudie te Antiochicn cn Athenen. Of hy
des Keyfers e. f. v. Lof-reden gefchrevea
heeft, syn ftudie in de Godgeleerdhcyt 2<o
Syne Meefters. Wat hem tot het Chriften-
geloof overhaalde. Syn gemeenfaamheytmet
Bajihuf

; met wien hy een cenfaam leven
voorneemd, tot misnoegen

, die dat tegen
fprak. 560, 561, 562. Hoe fig op hetgeruec
van B,irchop te fullen worden d?oeg fwefkvcrfchoond word. 1$ ecnige jaren Klayfe-
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naarj word Diaken j
fchrijft in die tyd vec-

le I^ekcn ; word Ouderling , en predikt

met groot genoegen, 5-63, f64. j byfonder in

de verlcgentlicyt der Antiochiers over hun

oproer, s^S-> S^^- Syne gedagten over den

ftaat der Antiochiers, 5-68, 5-69. Hy verwel-

komt tlavianuf met ccn dank-redcn
, 572.

Word bedcktclijk naar Conftantinopelcn ge-

voerd , en aldaar tot Biffchop verkoren en
ingewyd,5'74« Vangt allefins een groote re-

formatie aan , 't welk de Clergie mishaagde,

"SJSi Sy^- Dc uytwcrking van fijn reforma-

tie. Het beftraöen der Grooten baard hem
veel onruft. Syn gedrag omrent Etttropiut

y

fóy. ; en Gaina^ ia het verloek van een A-
riaanfchc kerk te mogen hebben, 5-79. Sijn ge-

fantfchap naar Gaina^^ [en deflclfs uytwerking,

i'Si. Neemd figdefaakvan c/5/w/»ö«/«/cnde

fijne aan. Hy fchrijft daar over aan TA«o/?A/7«/,

enwat daar op volgde,jSi.Syn gedrag ontrent

Eufebiut klagten tegen ^ntonmu/. 5-84, 5-8 f.

Komt te Ephefen , daar een bcfchuldiging

van ^ntoninus onderfockt , en verfcheyden

Biflchoppen, over fimonie, affet, 5-86, fSy.

Kant fig tegen der Ariancn ftoutigheden,

5-88. Syn beleyd tot het bekceren der Go-

then, Scythen en Phoeniciers, fr89- Onluft

tuflchen hem et\Severianus\ voorvallen daar

ontrent, cn hun verfoening, 590)591- Hy
krijgt nieuwe vyanden ,• daar Theophilut on-

der fpccld, 591, 592, Hy raakt in ongunft van

dcKeyferin, waarom, 592, 593. Sijn gedrag

ontrent het woelen van Thcophtlus^ 594. Hy
word in een Synode befchuldigd van negen-

en-twintig ftukken,594,595^ Hy vergaderd

veertig Bilfchoppen; wat hy henvoorlleldci

en hun antwoord ,• hy wierd een en ander-

maal gedagvaard ; door wie. Syne Afgefon-

denen worden mishandeld, 596— 599.
Nog fcventienartijkelen tot lijnen lafte,599.

Hy word afgefet, en lijn verbanning byden
Keyfer verfogt, 600. Hy word weggevoerd;

verwcrring daar ontrent ontdaan, 602. Word
weder teruggehaald. De Keyferinontfchul-

digd haar geweldig, 603. Syn inhaling. Doet
fijn ecrfte predikatie, die door het fterk toe-

juychen word afgebroken,6o4. Hy word door
een Synode herfteld, 605. Hy beftraft Eudo-

xia icherp, en raakt daar door in haar on-

gunft, 605, 606. Vergadering van Biflchop-

pen tegen hem belegd , en derfelver beleyd

tegen hem,/W. Syn antwoord daar op, 607.

Nieuwe looshcyt tegen hem, die van £/-

piJiut wierd tegen gegaan, 607, 608. Syn uyt-

fctting word verfogt. Dc Keyfer gebied hem
fijn Kerk te verlaten , dat hy wcygerd ; fnoo-

de raad fijner partyen aan den Keyfer, ^o8.

Vcrfück van veertig Bilfchoppen by den Key-

lèr voor hem ,
dog te vergeefs. Gelegent-

heyt , waar by dc Gemcyntc fchandelijk o-

vervallen, cn wreedelijk mishandeld wierd,

608,609,610. Hy fockt heulbydeltaliaan-

fche Bifirchoppen,6io. Wat die van Romen
daarovergevoelde,6i I. l-agen op fijn leven,

612. Sijn verbanning van den Keyfer, door

wiens aanrading, en op wat wijfe^etekend,

613. Sijn affcheyt van de C/^rg«, Diaconef-

fen, c.fv. , 613, Hy vertrekt bedcktclijk

uytdekerk; waar inhyhemverfterkte, 614.
Pm een brand in de kerk ontftaanquam fij-

nen aanhangerea veel moeijelijkheyt over

,
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614,615. ^rfacius komt in fyn plaats, 615.

Hoe met die van Chrjifoftomus aanhang, on-

der den naam van Johanniten ,
gehandeld

wierd, 616. Klagtc daar over gedaan aan i«-

nocentiut te Romen , 620. Hy mogt fig van

die brandfligting nietfuyvcren,<y23. Syn ver-

voering naar Sebaftca, en daar na naar Cu-

cufus; waarom dcrwaards, 624. Gemakken,

ongemakken cn voorvallen op die weg, /W,

De Biffchop van Cefareën is aan hem on-

beleefd , ook de Monikken aldaar, 625, 6z6.

Bejegeningen, fo goede als quade , op fijn

vorder rcys, 626, 627. Syn beleefd onthaal

te Cucufus ; wie hem daar volgde
,
bcfogt

,

en aan hem fchrecf, 627, 628, 629- Syn be-

figheyt aldaar met prediken, de bekcerinjg

der Phoeniciers te bevorderen , en het fchrij-

ven van Boeken en Brieven, 6jo. Syne on-

gemakken door dc koude , en vreefe voor

overval der Ifaurcn, 631. Aan wie hy fchreef.

Een rotsftecn wasfyn fchuyl-plaats; vertel-

lingen daar van, 636. Hy word vervoerd naar

Arabilfus; dc gclchapenhcyt van die plaats,

fijn ftaat en werk aldaar. Hy fchrijft aan iw-

mcentius een deftigcn brief, 637,638. Ook
aan anderen j waarom en door wiens toe-

doen hy nogmaals wierd verplaatft. Hy wierd
onfagt gehandeld, en waarom, 639. Hetna-

by zijn van fijn dood word hem bekend ge-

maakt. Hyftcrft,- hoe, waar, en wanneer.

Syn begravcnis, 640. Syn gedaante, gcncygt-

hcyt, yvcr voor de waarhcyt en den gods-

dienft; ook in het prediken, 641. Hy was
fcherp, en onfijdig; niet geldgicfig nog eer-

fugtig. Milddadig aan de Kerk cn Armen,
642. Hield geen open tafel; was egter her-

bergfaam; waarom hy altijd alleen at. Had in

'£ toejuychen en handklappen inde kerk geen

behagen, 043,644. Syngeleerdheyt, enwij-

fe van de Schriftuur te verklaren, 645, Hy
was uyi dien hoofde geagt. Syne leerlingen,

en ftijl van fchrijven,/W^i. Syn roem enag-
ling ; waarom en wanneer hy Chrjfoftomut ge-

noemd wierd. Hy heeft ongemeen veel Boe-

ken gefchreven, die alle niet meer voor han-

den zijn, 646 ; welk van fijne fchriften ge-

fmoord is, en waarom; hoe dat ontdekt is,

647. Oordeel over het oput imperfcttum en

van Gjn Liturgie^ ibid. Ongelukkig eynde van
Cbryfojlotmu vyanden, 649, 650, Verhaal van
het ftellen fijnes naams in de lijft der Bif-

fchoppen, en den uytflag van dien, 650— 2.

Sijne overblijffels worden meer dai\3ojaren

na fijn dood gehaald van Comana;dc gelcgent-

heyt daar toe ; ftatie daar ontrent , en fijn be-

gravenis, 65'3. Lijft fijner Boeken, 6 ƒ
4—660

Cicero heeft iijne gevoelens uyt Flato gehaald,

cn ter neder geftcldj *t welk niet qualijk gc-

duyd word, ƒ27
Coüythufj een Ouderling te Alcxandrien, draagd

fig als Bilfchop, Hy word gedegradeerd, en

't gene hy gedaan had gcannulleerd, 1 37, 1 68
Concilie van Nicea was aanfienlijk. Deflelfs le-

den worden van alle niet op gelijk getal ge-

bragt, 139, 140. Wanneer begonnen,en waar

gehouden, 140. Eenige voor-af gaande re-

denceringen metN)^ijsgccren, /W. (Ecnder-

felven word door een eenvoudig voorftcl

van een Confeflbr bekeerd , en andere met

hem, 141.) Ook met .>4r;«/, en over fijn ge-

voelen, 141. Niemand ftemde daar, als Bif-

fchoppcn,



fchoppen, 14^. Hoede faak van .>^«w be-
handeld wicrd, 143. Het bedenkt het woord
•/^9»«®-,om ^nut te ontdekken, 144. Ver-
oordeeld dcnfelven, 145. Ook Meletius, 146.
Eyndigd het Pafchaal-vcrfchil, 147. Maakt
twintig Canonet^ ibid. Schrijft den uy tflag naar
Egypten. De brief felfs, 148. Hoe lang het
gefeten heeft

,

Concilie te Conftantinopclen
, befchrcvcn door

Theodoftus. Leden deircifs. Word gehouden
voor het tweede Algemeene. Order van ver-
handeling aldaar. 1. Over den ftoel van Con-
uantinopelen, daar Maximus afgekeurd word,
^oS'i cn na 'Nazianzemr beveftigd, en dc
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iwarigheden daar over gemaakt opgeloft,
406. II. Over de Leer-ftukken ; 'tNiceenfch
Geloof word valtgefteld

, dog ontrent den
perfoon des H. Geefts uytgebreyd , en waar-
om, 406. Aanmerkingen over 't uytgaan des
H. Geeftes, 407, 408. Veroordecling der
Ketters, en de namen derfelven, 408, &c.
IlI. OverdeKerk-regeering. De Oofterfche
Kerken bepaald naar de burgerlijke Rijks-
verdeeling, 417, Onderfoek wat door de Pa-
triarchen aldaar tcverftaan zy, 418. Stcid dc
üillchoppen van Conlhntinopelen in rang
naaft die van Romen, en waarom, 4 19. By
wat gclegenthcyt TSSazianzenuf aldaar over*,
dwarit wierd, cn fijn Bisdom verlaat, 421,
&c. Die Vergadering fchcyd, 426. Een Sy-
node aldaar in 't volgende jaar; wat daar
verngt wicrd, 427. j daar Nazia»ze»us ontbo-
den met wil komen, 428. Wat van defes al-
gemeenen Concilie's agtbaarheyt te houden
zy

, en of die van den Paus af-hangt, 702.
Wat aldaar over den rang verder verhandeld
js

, cn door het Synodicon en T«^®- t Av
vcrftaan moet worden

, 702, 703
Conftamiut

, vader van Coufiantimt den Grooten
IS geftorven te Jork , en aldaar begraven, 2,

2

Conjiantmut den Grooten is gebooren in Britan-
nieiK Waar fig in fijn eerfte jaren ophield,
2. Op wat wijfe hy by fijn vader quam, 2Word voor Keyfer uytgeroepen. Had voor
een geruymen tijd maar den naam vanC^-
^r,- was van den Heydenfchen godsdicnft.
Hoe het purper onifing./W • en aan denty-
tei yan ^u^uftus quam, 4, Hy trekt op tegen

f.'T'"!- g°^en ian. Wat hemdaar toe bewoog Hy fiet een kruysmeteen
Uplchnft fijn droom daar ontrent, ibid.
Laat een Kruys-baniere maken. Wat Hey-
dcnfche Schrijvers daar van vertellen. Hy
iaat fig in de Chriftelijke Religie onderwij-
len, dog ontdekt nog fijne gevoelens niet,
ƒ. Hy overwind Maxentius, 6. Hy word te
Romen ingehaald , en gedenk-tekenen hem
ter eeren opgerigt, 6, 7. Hy begint de Chri-
öenen te begunftigen. Inhoud van fijn eer-
fte Ediö voor hen, 7. Hy vergund de Ker-
kelijke veel vryheyt, 8. Laat de Ludos Secu-
lares na, 9. Beoorlogd Licinius

; uytflag daar
van, en deflelfs dood. 10, 1 1. Geeft treffe-
lijke orders tegen dc Hcydenen, en voor de
Chriftcnen, 11,12. Ook ontrent het vieren
yan Sondag en Vrydag. Reden daar van

,

12. Hy laat Kerken bouwen, en raad allen,

ook den Stadhouderen, het Chriften-geloof
aan, 13. Dwingd egter niemand. Trekt alle

Plakatet» ,
tegen de Chriftcnen uytgegeeven,

in, 14» VcrplaatftdenRijks-ftod, tot nadeel

van het Rijk , naar Byzantium ; 't tvclk hy
merkelijk verbeterd; wilde het memv Romen
genoemd hebben, dog kreeg den naam van
Conftantimpcltn

, ,bid. Hoe hy aldaar met de
Tempelen der Hcydenen leefde, 15-. Sijne
orders tegen de beelden, en twee vuyleTc-
«Mftempelsi tegens ^haham,^v^Q^ Efcuh-
^//rx rempel, cn het peylcn van den Nijl,
en alle Hcydenfche ceremoniën, 16 17 Svri
dood i en Lof-reden , 1 8. Kerken van hem te

lyn Rijk"
^ verdeeling van

Conftantinus den Grooten
, befchrcven van

*/«/,8i. Scnd fyn order tot het verbeteren
en opbouwen der kei ken aan te Ce-
lareen, 96. Laat Conftantinopclen pragtig
inwyen, kerken aldaar bouwen

, en Bijbels
aldaar beftcllen, 102. Prijfd Euföm Boek
van het Pafcha. Laat de kcikcnte Jerufalem
pragtig inwyen, 104. Hoord ftaande
redeneeren, 105-. Syn fickte en dood, tevo-
ren gedoopt zijnde, 106, 107. Algemqene
droct heyt daar over; fyn begravenis. Hy word
t onregt gelaakt, dog meelt geroemd, 107
108. Hy vermaand ^kxander en Kriut tot
eendragt, i3f, 136. Befchrijft een algemeen
Concilie te Nicea ; 't welk aanfienlyk was,
1 39- Hy bckoftigd der BilFchoppin reyfen en
onthaal, ,40. Neemd plaats in dc Synode,
cn doet een aanfpraak, 14^. Werpt der Bif-fchoppcn onderlinge klaag-fchriften in hetvuur en waarom, 143. Syn gedrag ontrent
het bctwiften van Ar/«f faak, Keurdhct
Geloofs-formulier goed; band Ar/«/enfyne
makkers, 145. Laat defelve Pö»-/.A^rM«,„ noe-
men, en fyne Boeken verbranden, 146. Syn
onderhandeling met A«y7»/, 148. Hyfchrijft
over den uytflag van het Nicccnfch Conci-
lie aan de Kerken alom, 1 50. Geeft een af-
fcheyd-maal, en vereeringen aan dcBifiTchop-
pen,y^/W. Band Euféms van Nicomedie», cn
TheognU van Nicea; waarom, 151, 15-2.; die
v^reder ingeroepen worden, ijó. Hy geeft
een deftig getuygenis van hthanaftus . 15-9.;
en bedreygd deüclfs vyanden, 161. Word,
onder een fchoonenfchijn, ic%ci\ hthanafius
aangefet, ibid. Befchrijft een Synode te Ty-
rus. Scnd een Gemagtigde, en ccii briefder-
waards, 163. Word bewogen Kam te begun-
ftigen, 171. Band hthanafius naar Trier, 1 7f,
102.

; dien hy, hoewel vcrfogt , niet wil la-
ten terugroepen, 178,179. Wanneer, waar
en hoehyftierf, 179. Onderfoek, ofhy ver-
geven is. Hy was Regtfinnig

, hoewel fig
meermaals liet verlcyden, 180. Sijn Doop,
1 1 5", 116. Conftantinus de Jonge, en fijn broe-
ders, fetten de goede orders van hun vader
voor de Chrifienen dapper voort, 20. Hy
ontflaat hthanafiut, en geeft hem een brief
mede naar Alexandrien, 182. Hy fterft, 20,

i8c
Confiant maakt Wetten tegen het fchenden en

'

berooven der graf-fteden
, en alle Heyden-

Iche bygeloovigheden, 21. Ook order ontrent
de Hcydenfche Tempelen, 22. Hy fchrijft
vry fcherp aan fijn broeder , om de Bilfchop-
pen te herftellen, 205-, 206. Ontbied hthana-
Jtus by hem, 209. Hy word in Vrankrijkdoor
JW^xc;«/>«/ vermoord, 23,211. Lofvanhem.

Conjhtttittt wil geen Chriftcnc Slavinnen aïri

[Aaaaa^ Hcy-
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' Heydenen vcrkogt worden, 23. Herroept

der Heydenen voorrcgten , verleend door
Magnentitis, 23, 24. Verbied alle foorten van
wicchclarycn , en gebied alle toveraars met
de dood te (lraffen,24, 2f, Hy nceind weg iiet

beeld van Vidoria; -wcVa hy naderhand weder
herltcld,/i/J. Hy had reden van argwaan te-

gen Jufiamif^ 25-. Befchrijft, op 'c verfoek
iijns broeders, een Synode te Sardica, 196.
Hy herroept de gebannene, en Üaakt de regts-

gedingcn tegen tySthanaftus ; wat hem daar
toe bewoog

,
207. Waarom hy denlclven

herfteldc. Hy fehryft daar over aan iyn broe-

der, en ty^thanafiut
^ 208, 209} die te An-

tiochien belectdelijk van hein bejegend word.
Hy ichrytt verfchcyden brieven over de laak

van ^ihanaftus
^ 209 , 2IO. ; en verfekerd

hem van fyn gunll, 211. Syn gedrag over
nieuwe klagten tegen denfelven, 214, 215-.

Geeft lèherpc order, om tegen hem te te-

kenen, 219. Toond fig partydig tegen de
Regth'nnigen te Milanen, dog wierd vry-

poltig beantwoord, 221. Band uyt dien hoof-

de drie Biüchoppen. Syn handel met LAe-
rw^ZZZ.&ic. Hy prijfd die van Akxandrien
over de wreedheden

,
gepleegd ontrent de

gunftelingen van *yithanafius , en befchryii:

hem allelins fchandelijk, 234. Hy Üerft, en

heeft berouw van verfeheyden faken, 26,265-.

Word begraven van Julianuf, 34. Is over
Bi/aiiuf vryiiiocdig vertoog niet misnoegd;
cn geeft een gunüig Plakaat ontrent debif-

fehoppen, 296,301,302
CyrtUus^ fyn vaderland cn Ouders onfcker;

waar eerlt van hem word gerept, 441.* Word
Ouderling en Catechiü; vervolgens BiHchop
te Jerufalcm. Verwerring ontrent die luc-

ceflie. Waarom hy van Arianery befchuldigd

wierd, 442, j dog t'onregt, 't welk klaar ge-

toond word, 443,444. Syn brief aun Ccn-
Jianiius over iict kruys verLheencn boven
Jerufalem, 44f. Aanmerkingen daar over,

447. Hy raakt in onlult met tAcaciiis over
het Metropolitaanfchap van Celareën. Be-
Hilyten daar ontrent. Verwijdering. Befchul-
diging van Cyrillut. Hy word van ^caciut
en de fyne afgefet, 447, 448. Vertoog van
't vcrfchil der Schryvers over fyn Nafaat,

448, 449. Sync Partyen. Hy beriep lig op

een grootcr Kcrk-vergadcring ; of dat met
de Kerken-ordcr ftrccd. Waar fig tuffchen

beyden ophield. Komt op de Synode teSe-
leucien,45'0. Hy word daar herfteld> dog
in een andere te Conllantinopelcn weder af-

gefet, 45" 1 ,
45-2. Hy komt onder Julianus we-

der t'huys,45'4. Hy voorfegd het vcrllooren
van Jcrufalcms herbouwing, 45-4. Hy bcrgd
een loon van een Heydenlch Prierter. Hy
fchijnt nog eens gebannen en herfteld te zijn.

Was een der Voorfitters in het Concilie van
Conftantinopelen,4|-7. Hy ftcrft, en wan-
neer. Uytbeeldingvanhem, 4J-8. Syneregt-
finnigheyt beweerd. Syne fchriften

,
byfon-

der fyne Catechetifche Predikatiën, 4.5-9. Syn
llijl. Het JerufalemsGeloofs formulier. Lijit

fijner Boeken. 460

Dftnafut , waar geboren j word Ouderling,
69Ó. Volgd Liberius een tijd lang in fijn

ballingfchap, 698. Word Biflchop te Romen,
699. Sijn wreed gedrag tegen Ur/?c/««/ (en

de fijne) die ook aldaar tot Bifi:chop ingc-

wyd was, 699. 700. Hy was yverig tegen de

Arianen, 701. Vergaderde een Synode te-

gen hen. Is koel op de klagten van BaftUur

over de Ariaanfehe Iloutighcden in het Oe-
ften, Mengd fig in de verdeeldheyt van
Antiochien voor Paulinus,-jot, 702. Verga-
derd een tweede Synode te Romen. Sit:£y-

node te Romen. Geeft in *t ligt een breedcen
regtfinnige Belijdenis, 702. Schrijft een Sy-
nodalen brief, 703. Sijn ouderdom

,
dood,

en begravenis, 704. Wat van het Boek Bm-
tificalU

,
op lynen naam , te oordeelen. Oor-

deel over fyn digt-kunde. Hy pleegd raad

over tcxt'Verklaringen met Uieronymut» Sy-
ne Boeken , 704

DeccnnaJia en Quinquennalia wanneer en hoe ge-

vierd wierden
, 5*64

Diockitanus verflaat t^dchilhuf, 8 1 . Wat hem tot

de verwoedheyt tegen de Chriftene/i gaan-
de iTiaakte, 1 3. Syne llrenge Plakatén tegen
deChrifienen. Wie daar door gcmartelifeerd
wierden. Hy legd fyn regeering af, 82. Wil
Nicomedien tot een tweede Romen maken;
daar toe hy allerky middelen te werk ftel-

de, 666. Hoe gewoon was een faak uyt te

voeren. Syn vervolging der Chriftcnen hoe
geftookt, voorgenomen, cn wrecdelijk uyt-

gevoerd, 667, 663,66^

E.

T^iiejfa in Mefopotamien bcfchreven van het
planten der Cbriftelijke Religie aldaar,

686
Engelfche (fckere) Schrijver vcrkleynd der Va-

deren geleerdhcyt ongemeen , Foorred. p. 7
Jipbraim de Syrw , geboren te Edeflra,689. Syn

güdvrugtige opvoeding. De vrugt enaange-
naamheyt van fyn wolfprekendheyt word
hem in een gefigt vertoond, 690. Syn een-
faatii leven. Vreemd voorval by fyn komen
te EdefTa, ibid. Syn prediken. Syne leerlin-

gen. Hy was Diaken, 691. Hy ontwijkt het

aanvaarden des Bisdoms. «y hoord BafiHui

predikatiën; word wel onthaald 5 endraagd
forg voor de Arnien ten tijde van hon-
gersnood ; hy (leid order op iyn begravenis.
Merkelijk voorval by die gclegentheyt. Hy
neemd aficheyd van de omüanders, 692.Sij-

ne laatfte woorden en dood- Een fcluldcry

van hem waar en hoe vertoond. Syne deug-
den en levens- wijs in byfonderheden ver-
toond, 693. Hy was regtfinnig Looieftreek
van hem ontrent t^poliinam. Sijn welfprc-
kendheyt, 694. Sijne Boeken verlielen door
vertaling haar kragt niet. Syn fpreek-wijfe.
Digt-kunde. Hy heeft veel gefchreven. Hoe-
danig de overgeblevene Boeken zijn, 695'

Epiphaniuf geboorte-plaats
, Ouders en opvoe-

ding. Hy wierd tot een foon aangenoomen
van een Jood, 5-32. Wat daar van te oor-
deelen. Was Hl gevaar van een Gnofiyk te

worden, 5-33. Hunne fchcndclijkheden wor-
den van hem ontdekt, en hy bekeerd. Hy
word een Monnik van H/Zorww» order, 5-34.

Bouwde felfs een Kloofter, 5-35-. By welke
aanleyding hy Bifi^chop te Salamis wierd

,

ibid. Sijn groote agting. Gclegentheyt tot

het



het fchnjvcn van fijn ^ncoratus,<^6^ ^77 -

en van lijn Panarium
; reden van die bena-

ming, cn deffelfs inhoud, c.f.v., 537 538
öijn oogmerk in het fchrijvcn van(ijnU«a-
caphalmoftf. Met wie by te Romen ten 'tijde
van een Synode aldaar verkeerde. Hy raaktm onluft met den Biflchop van Jcruialem •

daar den oorfprongk
, voortgang en verwij-

dering van gemeld word, 538, 539. Hy ttcld
een Ouderling in fijn Kloollcr te Eleuthc-
ropohs

; t welk van den Jerufalemfchen Bif-
fchop qualijk geduyd word, $-39, r40. • daar
op hy met befcheydenhcyt antwoord , 5-40
Hy fcheurd een fchildery in de kerk van A-
nablata,- gedagten daarover. Syne woorden
ontrent den beelden-dienft worden aange-
haald, f41 . Verlbening tulFchen hem en dien
van Jerufalem word vrugteloos ondcrno-
men, 5-42,5-43. Hy word van rWi&,7«/ over-
gehaald, om fig te ftellen t.gen de Orige-
nirten, 5-48. Verbied de Boeken van OrJncs
te leien

; waar toe hy ook
,
dog te vergeefs,

Chryjoftomus poogd tc bewegen, $-49. Hy
reyld tot dien eynde naar ConlhntinopeLen
cn fteld onderwegen een Diaken aan, f co.Hy wcygcrd by Chryfoftomus t'huys te Icgeen;
haald iommige Biflchoppcn tot lijn gevoe-
len over. Word daar in deftig tegengefpro-
Ken van Theotimut en Chryfo/iomux, j-fo. , cn
fijn verdere pogingen tegengegaan, ffi. Syn
verfoek by de Kcyièrin en haar antwoord.
Sijn woord- wifTcling met deZ,ö««,,U. Hy
vertrekt naar huys. Neemd een mislijk af-
fcheyd van Chryfoftmus. Sijne laattte rede-
nen en dood op het fchip, j-^j, Sijjj
ouderdom, yver, godvrugtigheyt en onge-
meene mildadighey

t, SS^.SS^. Daar fig twee
bedelaars van bedienden. Hy wierd van de
Arianen niet vervolgd, ss^- i)ijn gelcerdheyt
en taal-kunde, ibid. Hy redeneerde niet al te
wel, cn was ligtgeloovig. Syn fch rijf- wijs,
Boeken en afdeeling van fijn Panariumy<<\
Hy was m fyn fchrijven veelfins flordig,en
komt met allefins met anderen over een,

Ërafmut, fijn nauwkeurige uytbeclding van d^er

Heydenen en Chriftenen oude Schriivers

Enagrius Ponticuf
, een difcipel van Gregorius ha-

Z'^nzenus, fijn leven, deugden en terrigtin-

B * 394
£ttangelium Johamü word te Jerufalem in een

put wonderbaarlijk gevonden , 45 ^
Eitdoxia, deKeyferin. Sie het leven van CAr>-
fojlomut. Sy verontfchuldigd haarfelven van
iijne ongemakken , en verwelkomt hem
603. Was verbitterd tegen hem, 605-, 60Ó.
Gods wraak over haar in een elendigen dood,

EjftJoxiuf, Bififchop van Amiochien, een^A^
nomoiaan, of Heterouliaan , word geban-
nen. Reden daar van, 260. Hy word Billchop
te Conftantinopelen, 262.,- beklaagd byden
Keyfer door ^caciut^ cn wat daar opvolg-
de, 263. Sijn gedrag ontrent de faken van
.ySëUMt^ 280. Hy was van een foort met £«-
nomiut,

Engeniuf, een fchool-mceftcr, word tot Key-
fer opgeworpen. Wie dat uytvoerden , en
hoe, 74, ƒ20. De Heydenen hadden grootc
vcrwagting van hem, 74. Hy is den Heydc-

bladwyser:
ncn gunlligj hertteld den Altaar van Over-
winning, ƒ 20.; waar over .>4wè/-o/t«j aan hem
fchrijfc

,
tbid. Hy word verflagen van Theodo-

J'uf, gevangen en onthoofd
, 7S,S^^

Etinomiuf, ^cüut difcipel, lijn leven, bevor-
dering en verbanningen, 41 0. Dood en be-
grav enis. S.jnc Boeken ter verbranding ver-
oordeeld, 41 1. Syne gevoelens erger als die
van de Arianen

; welke die waren, Hv
doopte op een fondcrlingc wijfe. Sijn feöe
wierd met nadruk tc Conftantinopelen ver-
oordeeld, 412. Hy liet Boeken na tegen iJ^-
Jilmi

,
die van Gregorius wierden beantwoord,

711
Eunomianen. Sie tAètius en Eunomiut.
hufcbiut (Crfareeu/ii) , wanneer cn waar gebo-

ren. Syne vrienden en magen, 80. Syn ftu-
die, onder wie. Hy word Ouderling te Ce-
larea

; had een nauwe gemeenfchap met Pam*
phihut

,
Pieriuf en Melctiur, B i. Befoekt Pam-

phiUuf in de gevangkenis. Steldmethemeen
Apologie in \ooï Ongtms, in fes Boeken .
83,84. Hy vertrekt naar Jigyptcn; hoehy't
daar vond. Hy word gevangen; of hy, om
los te raken

, den goden geofferd heeft, 85-.

103. Die hem daar van betigten worden te-
Rcn-gefprokcn, 85-. Hoe hy tegen Bkrocles
ichnjft. Of die Schrijver defe Euféiu, zy

,

87. Hy word Biffchop te Cefareën, 88. Doet
een treflijke Oratie by het inwyen van de
kerke teTyrus,88 89. Schrijft vUr ^„'^
aan t^lexander te Alexandrien, ibid. Is daar
over verdagt van te hellen naar de Ariaan-
fche fijde. Schrijft nogmaals daar over : gif-
fingen daar ontrent. Hy met twee anderen
herftellen ^yiriux; hoe dat gedaan wierd, 90,
^yn rang in het Concilie van Nicca,enaan^
Ipraak aan den Keyfer. Soude Prov. vi 1

1-

22. mislijk hebben uytgelegd; dog verklaard
lig elders vry regtfinnig, 91, 91. Hoopt in
Concilie van Nicea de pattyen met fijn opftel
van de Gcloofs-belijdenis genoegen te geven;
t welk hy ondertekend , en daar over aan
die van Cefareénfchrijft,92—.9$-. Aan-
merkingen daar over, 9^ , 96. Hy fchrijft vry
fcherp aan des Keyfers fullcr, die Chrifiut
Ichildery verfogtj 't welk de beelden-die-
naars tegen hem doet misnoegd 2ijn,97,o8.
Hy bcfchrijft fijn Kerkelijke Hiftorie enKro-
j'Ji',^^"^elijke betuyging voor defelvc ;
defïelfs inhoud, 98, 99. Syn Bock De locü
Hebraïcü. Verdecling en inhoud delfelfs, 99.Ook de Pr<tparatione ^ DemoK(itatiene Euan-
gdica, tbid. Hy word verkoren tot Biflchop
van Antiochienj welk hy wcvgerd aan te
neernen

:
waarom ; 't welk vaii den Keyfer

^^hJ^k'^'"'
100,101, Krijgt order, om

vijftig Bybels te beftcllen, 't welk hy doet,
102. Word nors aangcfproken van Potamo,
daar op geantwoord word, 103. Syne rede-
neeringen en fchriften by het inwyen van
een kerk te Jerulalem, 104, 105-. j en over
de Tricennalia. 105. Hy fchrijft tegen Mar-
cellux, io«.; en het leven van Conftantino-
pelen. Ondorfoek over het getal van die
Boeken, 108. Syn dood en bcfchrijving. 109
II O. Syn hulpmiddelen in het opltellen Iv-
ner Kerkelijke Hiftorie.no. Syn ftijl. Wat
van fyn Arianery te geloven is,i lo- -i j 2
iy,ii7. Syne uytdrukkingcn t'onregi vi*
v/^;A^/;./«/ betigt, 113. Syne vooffprgkcn
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worden opgehaald, 114,115', Waarom daar

mede in het tweede Concilie van Nicca be-

klad wierd,/^;'J. Syn gctuygenis van Com/?^»-

tintis Doop, word tegen Baronius uytviugten

beweerd, 116. Hoe alles dat aanÜootelijk is

in hem moet verlchoond worden, Lyft
fyncr Bleken. nj

EujLbius , JjillL hop van Nicomcdicn , word be-

ichrevcn van lijnverüand, en voorÜand van
%Arius, 129. Hy was een Lucianift; yverde
door btieven en een Synode voor »Arm^
130. Hje van ^Alexandsr befchrevcn word,
131,132. Leverde in het Concilie van Ni-
cea een Geloofs-belijdenis in, die verwor-
pen wierd, 143. Hy ondertekend het regt-

linnig Geloots-forinulier ; wat hem daaro-

ver wierd te gcmoet gevoerd, 14$-. Word
gebannen van den Kcyfer , en waarom, i fi,

if2. Word, op voorgeven van regtfinnig-

heyt, toegelaten naar huys te keeren, ifó.

Hy woeld voor %Atiui by ^Athanaftus en den
Keyfer , die hy looslijk foekt te bewegen i

't welk hem mislukte, 15-8. Hy fpand aan

met dc Meletianen , tot het weeren van *A-

thanafiut^ 160. Verwerft ten dien eynde een

Synode otidcr een goeden fchijn te Cela-

reèn, en daar na te Tyrus, i6i,c. i'v. Syn

bedrijf aldaar, i6x,e.f.v. Hy dreygd den

Billchop van Conllantinopclen *>4lexander^m-

dien hy ,yirnts niet aanneemd, 176. Sijnen
aanhang woeld tegen ^Athanaftut aan het Hof
Viin Conjlantmus de jonge, en de broeders.

Dc uytwcrliing daar va», 183,184. Derfel-

ver fchrijvens naar Romen over'tfelve. Hy
was thans Biirchop te Conftantinopelcn

, p.

ead. De lijne komen met hun boodfchapby
Jttlmt bcfchaamd uyt; en verroeken,in fchijn,

een algemeen Concilie, 185. Hy behandeld

in een Synode te Antiochien alles tegen t/^-

thanaffuf, i88. Hy rterft, 190
Eujebius

,
Billchop van Samofaten, lijd veel

om lijn regtdnnightyt. Word gebannen van
Vahns. Syn vertrek en voorval daar ontrent,

338. Hy word naderhand herfteld. Komt om
teDolicha, 339, 398.; door het toedoen van
de Arianen

, 399, 400
Eufcbiut , een Edelman, wierd, ten tijde van

Julianus
,
Bilfchop te Ccfareën , hoewel on-

gedoopt. Voorvallen daar ontrent. Raakt in

moeyte met Bafiiiuf, ^21. Hun verlbcning,

327,328. Sijn üood, 331
Euftbiui

^
Biirchop van Valentinopokn, word

befchuldigd over fcven faken, 5-83. De drift

daar in word^ ondcrlogt, 5-84. Hy word ge-

ëxcommuniceerd, en waarom, jby.,- en ver-

nieuwd fyn klagte, 5-86

Eujebiuf, Landvoogd te Cefarcën , was vinnig

tegen Baftlmf-, wat aanleyding hy daar toe

had. Reden-voering tuffchen hem en Baft-

liut^S39' Raakt daar over in gevaar van het

volk , dog ontkomt door voorfpraak van Ba-

ftliut , 340
Eufcbiut, Biffchop van Emifa, fyn geboorte,

en opvoeding , onder wie, 686. Hem wierd

te Antiochien een Bisdom aangeboden. Hy
fet fyne ftudiën voort te Alexandrien; komt
weder te Antiochien. Word gckorcn tot

Biflchop van Alexandrien ; 't wélk hy om
redenen weygerd aan te nemen. Een Syno-
de kieft hem tot Biffchop van Emifa, 687.
Daar men hem niet wil aannemen. Hy-^aat

naar Laodicca. Gaat cgtcr op 't aanraden va»

anderen fyn plaats bdtleeden, 688. Waar en

wanneer hy Iticrf en begraven wierd. On-
dcrfock van fyn rcgt/innighcyt. Syn fchrijt-

ftoffe. Wat op fynen naam is uyrgegeven,

en byfondcr of de dertien Predikatiën, op

den naam gaande van Eufcbiut Cefareëttfis

,

niet van dcfen 2,ijn, 688,689
Eujlathiut^ Biffchop van Antiochien, raa^ttmec

Eufcbiuf van Nicomeditn in onluft, 143- Word in

een Synode van kcttcry en qua?d leven betigt

,

afgefct en gebannen, 100, 15-9, 160. Wie in

fyn plaats quam, lOi

Eujiathiuty Bilfchop van Sebafta
,
plcegd raad

met Baftltut ; reyfd van de Synode te Lamp-
facus naar het Wellen , en vcynfd alom regt-

finnigheyt, 326, 327. Hy wordherfleld, 327.

Een beknopt verflag van fijne wifpeltuurig-

heden, 346. Hy tckend by Baf/lius het op-

ftelvan het regtfinnig Geloof; dogloochend
het daar na, 347. Hy toond ontrent

veel vuylighcyt, 348. Hy wilde den H. Geeft

nog God, nog fchcpfcl noemen, 414
Eutropius , een gcfnedene , recommandcerd

Chryfoftomuf tot BifTchop van Conftantinope-
lenj beffeld hem heymclijk op lethalen;
bedrcygd Theophilus, 5-74. Syn bevordering;
wreed heyr , en 't beroven der kerken vaa
het vry plaais-ichap, 577. Hy raakt in on-

gunrt van den Kcyfer. Vlied in de kerk,

word gebannen en cyndelijk onthoofd, 5'78

F.

T^èlix vï^ord Biffchop te Romen ten tijde van
Likfius ballingfchap, Hy word wegge-

jaagd , en uyt de Kerk geftooten , 699
Eimicut ijnlius) fchrijft crnftig aan dc Kcyfers

tot uytroeijing van het Heydcndom, 2i
Elavianuf^ Ouderling te Antiochien , word tot

Biffchop aldaar verkoren, 420, 5-63. Hy word
naar Theodoftus gefonden , om verföening
voor die van Antiochien» Syn gedrag daar

ontrent, 5"6ó. Syn gelukkige uytvoering, 5"70,

5-7 1. ; te rug reys, en blijde inhaling, Sl"^»

By fyn tijd neemd dc fcheuring te Aot*»-

chicn een cynde, f73. Syn doo<l , 619

C^ainof een Scyth
,
fyn opkomft , rebellie en^ dood, 578— j8z

Gakriuf. Sie 'Maximiami.

Gallus , Julianus broeder , was Caefar, dog
word om redenen gedood, 31

Gelafius word Biffchop van Gefareen ; faccfc

Rujinus Hiftorien vertaald ; aanmerkingen
daar ontrent, 45-7

Georgius , hoe te ondcrfcheydcn van Gngoriut
^

231. Syn lancifchap, inborft en levens-wijs,

ibid. Droeg fig in lyne ampten niet trouw;
wierd cgter tot Biflchop van Alexandrien
aangefteld, 232. ; was by allen lècr gehaat,

en waarom, 266, 267. Aanleyding tot op-

roer tegen hem , waar in hy verbrand wierd;

't welk ^thanaftKS tc onTCgt wicrdt-e laf} ge-

legd, 2Ó7. Hy word flegt befchreven. Wad
een fchoonc Bibliotheek, 2.68

Gno/iyke», de vuyilie foort van Ketters, ^33.
Hoe fy door godloofê hoeren hun feéle (te-

'vigden,5'34. Sy worden ontdekt door Epi-

fbattiHf 1



B L A D W
en gebannen uyt Alexandrien, ibid.

Gorgonia', wie die was, haar godvrugtig leven.
Hare wonderbare gcncfing, en dood, 388*

- 389
Gothetty hy wat gelegentheyt vryhcyt kreegen

van de Chriftelijke Religie, 62
Cothofndui heeft gefchrevcn De Siatu Pagano-
^ rum : wat den inhoud daar van is. Foorrcd.

p. 9
Graiianut neemd Theodoftut aan tot fijn mede-
Keyfer hy fteld order tegen de afvallige
Chnftenen, óf.,- en het wicchel-offeren, hoe
ver dat getrokken wicrd, 66

Gregoriui van Cappadocien , word in de Synode
van Antiochicn aangeftcld tot Biffchop van
Alexandrien

j dog onordentlijk, 189. Door
wat hulp, en met hoedanigen wrcedheythy
wierd ingevoerd. Staaltjens daar van, 191,
^32-) 2,33 5 byfondcr aan Por^wo, 192. Hy
foekt gunft by polityke, byfonder by Ba]fa-
ciut. Beyder wreede en onchriftclijke hande-
lingen

, waar op Balfaciuf droevige dood
volgd. Hy fend, tot verfagting van lijn hm-
deling, C«r/?o«^/ naar Romen, dog word met
aangenomen, 192. Hy rterft, wanneer, 208

Gregoriut^ vader van Gre^or/wx Nü^wh-cwwx
, ant-

woord aan een Roomlchcn Landvoof^d, o-
ver fekere fake, deftig, 321. Prijfd dic^n van
Cefareën BafiUu* aan tot Biflchop, 331. Hy
was een Hypfiftariaan : wat fedc dat was.
De middelen van fijn bekeering, 370, Syn
Doop ; voorvallen daar ontrent , en wat daar
uyt gewikt wierd, 371. Hy wierd Bififchop
te Nazianzen; fijn verrigting aldaar. Hyhad
een fcer godvrugtige vrouw , die by hem
eenen foon kreeg, 37 1, 37^. Hy wierd be-
drogen door de Acacianen

, 376. Word
met de Gemeynte, naberouw, verfoend,
377. Staat J«/w««/ eyfch, om de kerken te
nemen voor de Heydenen,. tegen, 378. Syn
ouderdom, verrigtingen en dood, 389,390

Gregoriut van Nazianzen, fijn geboorte-plaats,
en die landftreek befchreven, 369, 370. Wan-
neergeboren is. Syn bedrijf ten tijde van fy-
nc jeugdige jaren. Waar en onder wien hy
fludecrde, 372. Is in gevaar van fchipbreuk
op fijn reys naar Athencn.p. ead. Voorval-
len en droomcn daar ontrent, 373. Synkomft
te Athenen; fijn ftudie aldaar cn nauwlk
omgang met Bafiliuf,,bid. Syndroom. Ken-
nis, en voorfpelling van Juliamu.^y^. Was
Hoog-lceraar der welfpreckentheyt te x\thc-
nen. Keerd naar huys : vind daar fyn broe-
der Cafarius» Sie Cafariut. Hy word aldaar
gedoopt. Wat ftijl van leven hy uytkoos

;

word van fyn vader Ouderling gemaakt.
Waarom hy dat aannam

, 376 Maakt ver-
foening tuflTchcn fyn vader en de Gemeyn-
te. Schrijft Pdftf, 377.; Ook Gcdigtcn:
waar over, en by wat gelegentheyt. En te-
gen Juhanut na defTelfs dood. Trekt naar de
woeliijn by BaftUus, 378. Syn verrigting al-

daar. Syn verdedig-fchrift van fijn vertrek
naar de wocftijn, en weder t'huys-komli.
Hoe hy het daar vond, 379. Hy raad fijn broe-
der aan het afiftaan van fijn ampt aan het Hof,
380. Doet een Lof-reden over fyn broeder
Cefariur; raakt in moeyte over defTelfs Uy-
terfte- wil, 382. Word van jB<j///«#uytgekipt

tot Biflchop van Safima. Aanleyding daar
toe ; fchcrpc brieven daar over gcfdircven

Y S E R.
tuffchen Bafdiur en hem, 384. Hy ftaat de
vcrkiefing tyndelijk toe. Syne Oraticnover
die en andere aotten, 385. Voorvallen tuf-
fchen hem en ^Antiimt ; waarom hy niet te
Safima wilde komen, 38Ó. Hy wijkt naar
een Oud-mannen-huys. Syn vader bewecgd
hem t'huys te komen, 386. ,- en fyn hulpge-
noot te worden: wathy by die gelegentheyt
predikte, 387.; als ook tot bcvredi|ine van
dic van Nazianzen met hun Stadhouder
388. Sync Lijk-predikaticn over fyn fuftcr
en vader, 389, 390. Hy vertrekt naarSeleu-
cien; doet een Lijk-predikatie over Bafdmt.
Word van de Synode te Antiochien gefon-
den naar Confiantinopelenj tot wat eynde,
391- ; hoe hy het daar vond; houd Vergade-
ringen in een huys, 392.; 't welk tot een
kerk gemaakt, en ^najUfta genoemd wierd,
en waarom, 393. Hoe figfelven tegen het
woelen der Ariancn trooa,/W. Door wel-
ke aanleydingeu hy aldaar Bilfchop wierd

,

394. Syn reden-voering over het volks mis-
noegen over fyn gedrag ontrent Maximus^
396. Hy word van de Arianen, oponnofe-
le voorgcvens, beklaagd; daar hy deftig en
wijdloopig op antwoord, 398. Raakt in on-
gunlt, felfi, van de Regtfinnigen. Hy neemd
voor, fijn plaats te verlaten, dog flaat op ern-
ftig verfoek van dat voornemen af, 400. Hy
IS m gunrt by den Keyfèr Theodoftut; word
van de Ariancn merkelijk overdwarft. Uyt-
llag daar van : hy was geen Hoveling, 403.
Hy word fiekj fijn fagtmoedighcyt ontrent
iemand i die hem dagt te vermoorden, 404.
Hy word in fijn Billchoplijken Üoel bevef-
tigd , wat daar tegen ingebragt wierd

, 406,
Verdeeldheden in het Concilie vanConÜan.
tinopelen, om hem uyt fyn lloel te ftooten

;

waarom, 421. Hy bied aan, fijn Bisdom af
te ftaan. Word van de Gemeynte vcrfogt,
om tc blijven, dog te vergeefs, /W. Wat de
Egyptifche Bilfchoppen tegen hem inbren-
gen. Syn vreede-prcdikatie

, en wat daarin
aanbied. Syn verdediging, 422. Verfoekt en
verkrijgt, na veel moeyte, van den Keyfer
verlof, om te mogen vertrekken. Hy doet
fijn affcheyts-predikatie voor het Concilie,
en van de gehcele Gemeynte, Delfelfs in-
houd bcknoptelijk voorgertcld, 423, 424.
Droefheyt daar uyt ontltaan ; wanneer dat
gefchieddc, 425-. Hy was maar drie jaren te
Conftantinopelen geweeft ; werwaards hy
vertrok

, 426. Hy word op een Kerkelijke
Vergadering te Conftantinopelen verfogt,
427. Slaat dat af, en befchrijft de Synoden
als van weynig order en vrugt, 428. Wey-
gerd Biffchop van Nazianzcn te worden;
cn beantwoord het geen hem daarom word
nagegeeven, 429. Syn forg voor den wel-
Üand der Kerken. Syn werk en oeftening in
fijn ecnfaam leven. Syne fiekten, fwakhe-
den, en Uyterfte-wil, 43o,e.f v. Hy leefde
nog acht jaren daar na. Syn ouderdom en
dood, 433. Uytbeelding van fijn perfoon ;

voorgeven van wonderen door fijn beelte-
nis, ibid. Syn gedrag en deugden, 434. Yvef
voor de Regtfiunigheyt, 43$-.,- en geleerd-
heyt: en benammg van GoJ/gsW,-. Syn wijs
van een faak te verhandelen, 436. Syn ftijj

'

en oordeelen daar over, 436,437. De^Te^
roem m vergelijking met andere Sebrffvcrs

[Aaaaa 3] van
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Van die tijd, 437. Syn aanfpraak aandedoo-
dcii waar uyt gcfproten,/W. Syn digt-kun-

ck. Waarom Vhouut geen fijner Boeken op-

haald. Syne Boeken fyn meelt overgebleven.

Dcrfelver Lijft, 438,439
Gregoriut^ broeder van Bafiliuf Je Groote, (ijn

geboorte-plaats, opvoeding cn fludie. Hy
wierd Biilchop van NylFa ; v^ranncer ; waar.
Was yvcrig voor het Niceenfch Geloof.
Syn verbanning , hoe belegd en uytgevoerd
wierd, 709. Hoe lang fynballingfchap duur-
de j wat hy in die tijd deed. Hcrlleld 'zijn-

de kreeg hy commilTie om de Oofterlche

Kerken te befocken 5 wat daar mede beoogd
wierd. Hoe hy het alom, dogmeeftte Jeru-

falem, vond, 710. Syn gevoelen over het

godsdienftig reyfcn naar Jerufalem, 71 1. Hy
befoekt fyn fuftcr Macrina; haar dood. Hy
befchrijft haar leven , en een ander Bock

,

*t welk vcrvalfcht is. Hy fchrijft tegen Eu-
notniMf Boeken. Syn agting in het Concilie

van Conftantinopelen, ibid* Hy vocrd een
Lijk-reden over Meletiu/^ PlacillaenPukhe-

ria. Hy was getrouwd. Lofvan fyn vrouw;
fyn dood ; fyn ftijl ; fyn Boeken , 7 1 7 1

3

Griel^cbe Vaders fijnflcgt vertaald, Foorred. p. 9

H.

XTartnouiuf de cerftc Syrifche Poëet ; hy had
quadc gevoelens in lijne gedigten ge-

mengd
,

695-

Hemogems, Billchop van Cefareën in Armc-
nien, een ftcrk drijver van de regtlinnigheyt

te Nicea; was de eerfte ophcfier van het

Geloofs- formulier aldaar, 346
üerfnogents^ ccn Opper- bevelhebber , word te

Conftantinopelcn mishandeld , daar van hy

fterft, 678
Beydenen, dcrfelver ftaat in de Vierde eeuw,

p. 2. e. f. v. Spraken van moderatie, als fy het

te quaad hadden, 5-7, 71. Waren ftout by

Theodoftus aanveerding des Keyferrijks , 6 ƒ.

Leggen den Chriftenen de oorlaak van hon-

gersnood te laft , cn diergelijke ^ waar op
«y^f»^ro/?«/ antwoord, 67. Hoe fy tot het Chri-

ftendom bekeerd vvicrden,7o. Hun godsdienrt

voorgefproken door Libanius, 7 1 ,72.; en door
Symmachur^y^.'H\in godsdienft loopt te niet,77.

Sy waren vol hoop , als der Chriftenen ker-

ken mishandeld wierden, 230, Hunne barba-

rilche buytcnfporigheden in het geen fy gods-

dienft noemden, 272. Sy kanten lig tegen

thanaftHS, Verkrijgen een fcherpe order tegen

hem^ibid. Verlicfcn hun moed door de dood
van Julianus^ 277. Hoopen door de opftand

van Maximut dc herftelling van hun gods-
dienft; wat fy tot dien eyndc deeden, 477,
e. V. Hun hoop en uytwerking onder £«-
genius, 520

H/eroclet fchrijft tegen de Chriftenen. Oordcel

van hem en fijne fchriftcn, 86, 670. Syn ver-

der bedrijf, 672. Hy was een vinnig vyand
der Chriftenen te Alexandrien. Hy word om
fijn ftrengheyt van ,yiedeftut in het aangefigt

geflagen, 86. Hy verheft »ySpoüoniuf Tyanaus

boven Chrifius ^ waar opgeantwoord wierd,

87. Een anderen HierocUt heeft gefchreven

^efêto providentia y ibid.

Weronymut fchrijft partydig van alle Schrijvers,

die hemovemoften,y28. Vcrfoeki raad van

Damafns, hoe hem te houden in het ver-

fchil te Antiochien, 701. Hy was een lecr-

liiig van Gregoiiuf Nazianzet7ut, 394. Hy word
tegengegaan van Johannet^ Büfchop van Je-

rufalem, en v/aarom, 5-42. Hy fchrijft van

de geheelc gcfchapcnheyt des verfchils tuf-

fchcn Joh^nncf cn Eptphanius , 5*43

Hihfion^ ftigtcr van dc Monikkcn-order inPa-

Icftinaj (ijn leven, bedrijf en difcipelen, f34,

S^S' Wanneer hy geleefd heeft , 'bid*

Hilariuty geboorcn te Poidiers. Syne Ouders

onbekend. Hy was ecrft van den heydenfchen

godsdienft. Op wat wijfchy tothet Chriften-

geloof wierd overgehaald, 293. Hy wierd ge-

doopt, en gaf fig aan de Goddelijke waar-

heyt over, Hy was getrouwd , 't welk niet

ftreed tegen het Biiïchops-ampt, 294. Syn
nauwgcfct leven, ibid. Hy wierd BiftTchop te

Poiétiers : wanneer. Hoe hy fegd van het

Niceenfch Geloof niet geweten te hebben,

295-. Verkreeg een groeten naam, »W. Geeft

een vrypoftig vertoog over aan den Keyfer;

hoe dat wierd opgevat, 29^, 296. H^e lig in

de Synode droeg re Befiers ; waar over hy
gebannen wierd, 297. Hy fchreef in fijnbal-

lingfchap De Trinitate ; aan fyne vrienden

,

en aan lijn dogter ^y^bra. Inhoud van die

laatftc, 298. Synberigt, en Boek De Synodü^

waar in lijn yvcr blijkt voor het •/•««'«•i-. Hy
word eyndelijk op-ontboden uyt lyn balling-

Ichap. Voorvallen onderwegen. Hy komt te

Sjleucien, en fuyverd figfelven van Sabellia-

niftery, 299. Wat daar op volgde. Hy komfe

te Conftantinopclenihoe hy 't daar vond,300.

Leverd drie verfoek-fchriften in; merkelij-

ken inhoud van defelve, 301. Komt op or-

der weder t'huys ; hoe hy het daar vond

,

§02. Syn gedrag aldaar, en forg, om mis-
]eydde Biflchoppen weder aan te ncemen

;

waarom
, 303. Hy krijgt een brief uyt het

Ooftcn over de woorden van fubftantie^ &Q.

304. Verhaal van een befchuldiging en ex-

communicatie van Hilariux; onderfoek wat
daar van zy. Hy fteld fig legen *yiuxentiut ,

304» SOf- Uytllag daar van, 306. Syn dood:
wanneer; en graf-fchrift, ibid. Verhaal van
de mishandeling fyner gebeenten inde voor-

leden eeuw, cn gewaande wonder-werken
na fyn dood; waar ontrent f^mcentiut Eortu-
ttaiux te ver gaat, 307. ,• word gehouden voor
Patroon van Poidiers. Syn yver cn kloek-

moedigheyt, 307. 308, 309. Syn fchrijf-wijs;

waarom wat duyfter was. Hoe gefegd word
Origenet te volgen, /W. Hoe te oordcelen o-

ver deflelfs byfonderc gevoelens» Lijft fyner

fchriftcn, 310
Honorius fchrijft aan *Arcadius over defaakvan

Chryfoftomus vry crnftig, 61 1, 62 1. ; en nog-
maals, 634.; *t welk ovcrgefbndcn wierd
door Bifiïchoppen, die mishandeld wierden,
en onverrigter fake mocftcn naar huys kee-
rcn, 635-. Hy fchrijft hem nogmaals fecr

fcherp
, 649

Hofiiis^ Biflchop vanCorduba, word van Co«-
jlanttjn den Grooten gebruykt tot fcheydsman
over dc vcrfchillcn tufTchen ^lexander en
tjdriut, Hy was door een Kerkelijk Opper-
hoofd niet gemagtigd 't welk tegen Baro'»

niut bewefen word, 1 36. Waarom het Con-
cilie van Nicea eerft ondertekende , 137.

Komt te Alexandrien , daar een synode ver-

gaderd,



gaderd , dog niet veel uytrcgt, 1 37, 1 38. Hy
Held een Gcloofs-form op in het Concilie,
dat goedgekeurd wierd, 144, 14$-. Syn be-
diening enagting, 237. Der Arianen vcrfoek
by den Keyfer tegen hem ; 't welk hy afüoeg.
Des Keyfers brief daar over' word van hem
vrymoedig beantwoord. Hy word tc Hoof
ontboden; ondertekend voor de Arianen

j

wat hem daar toe bewoog, 237, 238. Hoe
lïg daar na tegen de Regtlinnigen droeg. Of
hy deerlijk omgekomen zy word onderfogt,
239. Syn dood en Lof-reden, 240

HuivtHykcn der Geeftelijken, waarom verbo-
den. Gaf aanlcyding tot vcele fwarigheden
cn ergcrnill'en

, 294
Hybjlftarianen , ceu vermengde feöe j hunne ftel-

lingen, 370

I.

Jerufalems herbouwing word ondernomen ón-
der Julianus ; wat koften en toeftel daar

toe gemaakt wierd j dog wierd door mer-
kelijke wonder-werken geftoord, 4J'4.,- waar
door fommige Joden wierden bekeerd. Wat
toen in een kelder foudc gevonden zijn;
aanmerking over dat alles van Chryfojl

45'5'.c. f, v. Daar waren ten tijde van Grego-

riut Nyjfenuf weynige godvrugtige, 710. Het
rcyfen derwaards, als ten (tuk van godsdienlt,
word van hem afgekeurd,

Ittnocentim , Biifchop te Romen , hoe fig ge-
droeg ontrent de faak van Thsophilttt met
Chryjoftomus^óio^óii. Hy fpreekt daar over
met den Keyfer Honoriux, 621. Hy fchrijft

beweeglijk aan Chryfofiomus en fyn Ckrgie
,

622. Syn verdere yver, 634, 63$".; entrctfe-
lijken brief van Chryfofiomut aan hem, 637,
Hy ontfegd ,yircadiut deKerk gemeenfchap,
648»; dog ontflaat hem, op berouw, van
die Üraf

,

Joien worden van 7«/w«tf/begunftigd ; wathy
daar mede beoogde, 45-. Sie verder

J«//j««/.
Johannet^ BilTchop van Jerufalem, Nalaat van

Cyrilluti hy was eenweyfelaar cn een Ori-
genift, 5-38. Hy wil Epifhaniut\cTdagt maken
van een Aninropomorphyt te /ijn,339. Syn
bittere ophef tcgens Epiphaniut

^ .5-39, 5'40.

Legd denfelven kerk-fchending te laft, $-41.;
en braakt fijii gal tegen hem uyt. Is onvcr-
focnlijk. Schrijft daar over alom, 5-42. ; dog
laat eyndelijk fyn faak fakkcn

, 343
yovtnianuj ( of Jovianus ) wilde geen Keyfer
wefen , of het Leger moeit fig voor de Chri-
ftelijke Religie verklaren, 5'j'.; 't welk den
Heydenen fmertcde, 5-6. Voerd goede orders

voor het Cljriftendom in. Laategter elk fyn
güdsdienft vry; 't welk van Tkfw/^;«/ wierd
geroemd, ibtd. Gafeen Wet ontrent het trou-

wen der Nonnen, 57. Hy regcerd maar acht
maanden; hoe hy aan fyn dood komt, 5-7,28 1

.

Draagd , fo dra hy Keyfer geworden was

,

forg voor de Chrilklijke Religie en regt/in-

nigheyt ; fchrijvens daar over tuffchen hem
en ^thanafiuf, 275-. Wijft der Arianen klag-

ten tegen ^thanaftus , naar redenwilfeling

,

af, i77'> gel'J^ ook die der Macedonianen,

178
Jovinèami* een difcipel HelviJiur , deffelfs

gedrag cn gevoelens. Syn vcróordccling en
4ood, ^iS

bladwyser:
Jfaunn^ wie die waren, 628. Hun wreedheyt,

631
Ifchyrof matigd Hg het Oudcrlingfchap aan

;

word daar over van ^thanajlus gewaar-
fchouwd. Vlied naar Nicomcdicn, en laat

% gcbriiyken tegen ^thanafmt, i f7. ; iiiet
bclchuldigingen

, welkers valsheyt ontdekt
word, 160. Waar toe hy bekent omgekogc
te zijn. Heeft berouw, en verlbekt met.>§-

weder kerk-gemeenfchap, 168
JjiJorui.cca Ouderling van Alexandrien, Word

gclondcn naar Jerufalem, om het verfchil
tulfchen Johannes cn Epiphaniut te flegten;
hy handeld daar in trouwlooslijk

,
5-42,5-43.

Verwijdering tuffchen 'hem en Epiphaniut

,

en dtlfelfs gevolg,
Julianuf, Oom van den Keyfer Julianus; fijn

fchendige daad in de kerk te Antiochien j
daar God merkelijke wraak over oeffende,

39
Julianus, nog Cafar Zijnde, verkeerd bedekte-

lijk met wicchelaars, 25'. Sijn geboorte-plaats:
Ouders en eerfte opvoeding onder Mardo-
tiius, die hem fecr wel onderwees, 28. Sy-
nc Mceltcrs ; hy word verfonden naar Ma-
cellus; daar na naar Nicomcdien onder het
opfigt van Eufehiui; mogt niet omgaan met
Libanius, 't welk hy egter bcdektelijk deed.
Hy word door Maximus gevoed met de hoop
van het Kcyferfchap, 29, 30. Hy veynfd een
Chrilkn te zijn. Word Voorlefer te Nico-
inedien,en onderneemd een kerk ter eere van
een Martelaar te bouwen. Sijngenegenthcyjc
tot het Heydendom brak egter uyt ,• bewijs
daar van, 30. Bediend fig te Achenen vaa
Heydenfche Prieikrs. Hyword te Hoof ont-
boden, en, op aanraden van de Keyferin, Cttr
far gemaakt, daar hy veynfd niet graag toe
te zijn, 31. Hy word gefonden naar Vrank-
rijk: op wat wijfe. Voorfpellingen van fija
bevordering tot het Keyferrijk. Sijn fpoed,
vcynfing, en aanfiag; waar door tot Keyfer
wierd uytgeroepen,32.,- 't welk Conftantius
euvel opnam. Hy fweerd het Chrifiendom
heymelijk af; en maakt fijne gcdagten alom
bekend. Wat daar op volgde, 33. Hy voerd
den Heydenfchen godsdienit in , waar op de
tteydencn ftout wierden. Door hoedauige
middelen hy fijn oogmerk fugt tebcreyken;
te ^eten

, I. Door het hervormen van het
Heydendom; flaaltjens daar van, 35- , 36;
waar in hy de goede orders der Chrilknen
volgde. Sijn brief daar over aan ^cactus,
37, 38. II. Door het befpotten der Schrif-
tuur ^ hoe hy dat deed. Hy fchrijft fchande?
lijk van Conftarttinui, 39, 40. Hl. Door het
klcyn-maken der Chriftcncn

, 't welk hy
dnelins in 't werk fteldc. Hoe fig droeg te-
gen de Ketters, 40—» 42. I V. Doordien
hy geen Vervolging aanftelde. Hy wildeden
naam hebben van goedheyt

, 42. Hy wilde
niemand den naam gunnen van een Marte-
laar te zijn. Gaf egter den Stadhouders vry-
heyt de Chriftenen te mishandelen, 43.,- Haalt^
jens daar van, 44. V. Door het weeren der
Bilfchoppen; waarom en hoc^ip.ead, VI. Door
het begunrtigen der Joden; wat hy dgar me-
de beoogde, 45-. Vil. Door het weeren ai*
Ier wetenfchappen j 't welk egter dwaas eri
fonder voordeel was, 45-, 46. VllJ. Doorheé
aanmoedigen der Wijsgeeren, onueecn dc

^Öhri-
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Chriftencn tc fchrijven; fijn looshcyt daar

ïi), 4Ó, 47. IX. Door het verwrikken der

Chriitenen huytcn liun wcctcn. Ongcmccne
Üaaltjcns daar van, en (trattcn over die hen
daar tegen ftcldcn, 47, 48. % diend de go-
dia Rhia, &c. ihiJ. Js fecr misnoegd dat da
goden IC Antiochicn niet beter gediend wicf*
den. Laat de gebccntcns van Babylas vervoe-
ren. Wierd van de Antiochicrs fchamper
bejegend, 48, 49. j waar over hy fig met een
fchimp-fchrift wreekt, en hen verder dreygd,
yo» Sijn dood wierd door een fchool-mee-
fter voorfegd, 5- 1 . Sijn gruwel-daad te Car-
XX en elders begaan: wanneer en hoe hy
omkomt

,
uyt verfchcyden Schrijvers, fijfi.

Wat in hem teprijfcn, en wat te laken was.
Veel quaads was van hem te vreefcn. Over
fijn dood verblijdden fig de Chrilknen, 5-3

Julianus
,
hy welke gclegentheyt hy tot Cxler

van Conflantius wierd aangenomen
, 297.

Hy roept de gebannene Biffchoppen weder
«aar huySj- raad hen tot onderlinge vrcede,
265-. Wat hy daar mede beoogde. Hy han-
deld met de Chriftencn ccrft vriendelijk, en
daar na vry hard , 266. Gaf order , om de
Boeken van Gregorius te hebben ,• fchcen o-

vcr deÏÏelfs dood misnoegd , 268. Hy geeft

fchcrpe order tegen ^thanafiui
, dien hy

fchandelijk befchrijft, 272, 273. Sijn dood
word op defelve uur, als hyüierf, bekend
tc Alcxandrien. Wat verandering onder de
Hcydencn cn Chriftcnén op fijn dood volg-
de, 274

Julianus fchrijft ccrft beleefd , cn daar na vry
nors aan BaftUut^ 317. Is ftrcng ontrent die
van Cefareën over het af-brekcn van een
Afgods-tempcl, 318,319. Sijne drcygemen-
tcn wierden gclleuyt door fijn dood, 319.
"Nazianzenus gcdagten van het quaad, dat door
hem tc verwagten was, 374. Hy wilde tot het
fmooren der Chriftencn de Heydenfche Boe-
ken niet gclcfen hebben : wat hem daar toe
bewoog; dog viel anders uyt, 377. Wathy
met het begunftigcn der Joden voor had,cn
waarom aan hen fchrijft, 45*2, 45-3. Hoe fy-

ne order en onkoftentot het herbouwen van
Jerufalem flcgt uyt viel, 4J-3, 45-4 Hy wilde de
Biflchoppen voor de beeften werpen j dog
wierd door fijn dood belet, 45-

5-

Juliuf, ccn foon van Rufticus , word BiiTchop

te Romen, 682; is een yvcraar tegen de A-
rianen voor ^thanajtus, ibiJ. Hy ontbied £«-
febiuf , en de fijne , door Ouderlingen cn een
brief, om hun bcichuldiging tegen .^thana-

fius in te brengen. De gefondcncn worden
opgehouden te Antiochien, cn met een fchcr-
pen brief tegen des Roomfchen Bilfchops
Oppcr-hoofdighcyt te rug gefonden, 189,
190,683. Hy fchrijft, uyt naam van een Sy-
node aldaar , antwoord op die van de Oo-
fterfchc tot regtvccrdiging \^ïi »Athanaftut

^

190,683. Word hatelijk bcfchreven van een
valfche ynodc te Sardica, en afgefet,welk Ba-
roniut niet konde verduwen, 200. Hyfchriift
aan die van Alcxandrien over de hcrftelling

van »Athanaftut^ io(), 685". Hy wilde de At-
gefondcnen van Gregonut den Cappadocier nkt
fien nog hoorcn. Hy neemd Urjaciui en Fa-
ient^ op hun berouw, weder aan, 683, 684.
AppéUcn aan hem toegeftaan ; die egicr de
Oppermagt der Roomiche Biflchoppen niet

beveftigen , en waarom, 684, 685-. Sync ge-

bouwen , orders , dood en begravcnis. Wat
van de fchriftcn op fyncn naam is tc oor-

declcn, 685-, 686

J 'piters Tempel tc Apamca wonderbaarlijk
verbrand

, 70
Jujlina , weduwe van den Kcyfer Fakntinianus^

boefemd haren foon de Ariancry in. Die fig

daar op kant tegen u/ümbroftut, 468. Sy poogd
ccn Ariaanfchen BifiTchop in tc voeren te Sir-

mium, dog te vergeefs, ibid, Sy vcrwerfd
van haar foon een bevel tot voorftand van
de Arianen , 490

K.

'y^erkeJijken mogtefi ten tijde van tAmbrofius
gcene cygene goederen hebben

,
gecnc

Uytcrfte- willen maken, of Legaten ontfan-
gen, 488,489

K^rken-t hoe defclve wierden ingewyd, 88. Had-
den het voorregt van een vcylige fchuyl-
plaats te zijn, 5-77, 5-78

f^ruyt
, boven Jerufalem gefien; deffelfs fatfoen,

grootte cn uytwerking, 444

T ahara derRomeyncn; wat dcfclve onderdo
ChriftcneKcyfers waren, 5-

LaSantiut {Luciut Ccelius) was geboorcn tcFir-
mium. Hy wierd een difcipel van ^Amobms'
Syn vroeg- rijpe bcquaamhcyt, waar in ge-
toond, 666. Word Hoog- Iccraar teNicome-
dicn; daar hy gecne leerlingen had. Wat hy by
die gelegenthcyt fchreef, en verder onder-
nam, 667. ; en wanneer die fcven Boeken van
ondcrwijfing uytgaf; inhoud dcrfelven,67o,

671. Acn wien defelve opdroeg
; hy heeft

fe fclfs bekort, 672. Word Lcer-meeftcr van
Crtfpus

, Conflantinus foon. Hy fchrijft De
mortibut perfecutorum (inhoud van dat Boek.)
ibid. Ook Dc ha Dei^ 673, Tijd van fijn dood.
Sijn armoede

, gclecrdhcyt en bequaamheyt

.

Gronden, volgens welke fijne duyftcrc en
onregtfinnige ftellingen moeten verfchoond
worden, p. ead, Hy word geagt een tweede
Cicero, (,y^

LibaniHs fchrijft voor de Tempels ; draagd dat
Tkodofiut op. Deftèlfs inhoud , het werkte
weynig uyt, 71,72- Hy wilde op de tyding
van Julianus dood figfelven ombrengen; wat
hem daar van te rug hield, 274. Roemd Ba-
filius brieven, 3^8. Word van Antiochien
gefondcn , om by den Kcyfer voor die ftad
verfocking tc focken

, j-66, ƒ67
Liherius

,
Bilfchop van Romen , word van de

Arianen aangefogt tegen vAthanaftu^ ; waar
op hy antwoord, 2 18. Een valfchen briefop
fijnen naam, 2 1 8, 2

1 9. Hy vcrfoekt van Con-
ftantiut een Synode tc Milanen, 220. Sic Sy-
node u Milanen. Word door gefchenkcn van
Conflantius gevergd, om tyithanafiuncgQïilc
gaan ,• 't welk hy verwerpt. Hy word met
geweld gevoerd naar Milanen, daar hymet
den Kcyfer vrymoedig fpreekt

, 223, 224.
Hy word gebannen, 698. Wcygerd geld tot
fijn onderhoud van den Kcyfer aan te nee-
men, 225-, Is drie jaren in ballingfchap. Sijn
hcrftelling wierd aan Conftantiuf te Romen
verfogt. Hy ondertekend eyndelijlj het Ge-

loofs-



bladwyser:
loofs-formulicr vanSirmium, cnfchrijftdaar
over aan dc Oofterfche BiHchoppen, 244,
245". Hy komt weder te Romen. Sijii inha-

ling, en hoe met Felix gehandeld wierd.
Sijn dood, enondcrfoeki of hy nog weder
regtlinnig wierd , 248

Liciniuf
, Confiantius Swager

,
fchijnt den Chri-

ftenen genegen, 7. Hy vervolgd defelve, 9,
89. Word van Confiantinut gcflagen ; waagd
een tweeden veldflag. Sijn aanfpraak aan
fijn Leger, 10. Hy heeft de nederlaag; fijn

volgende meyn-eedigheyt, oproer en dood,
1 1 . Hy word van Conftantinus genoemd een

Draak , 1

3

Longi (de Lange) , fo wierden genoemd vier

broeders in Egypten, 5-44.; hun bedrijf, be-

vordering , en Theophilut mishandeling aan
defelve, 5-45-. Sy waren regtfinnig ontrent
Gods onligchaamlijkheyt. Wierden wrcedc-
lijk vervolgd, en vlugten naar Palcftina, 5-47.;

en van daar naar Conftantinopelen , 5'48.

Hun redenwiffeling metjE/z/^/t/iwa/, 5- 5-1, 5- 5-2.

De dood van twee derfèlven , ^mmoniux en
Diofcurut , 60

1

Lucifer
y
Biflchop van Calaris, komt uyt fijn

ballingfchap te Antiochicn; vind daargroo-
te verwerring. Stelde, met een goed infigt,

daar PauUnus aan, 't welk van een quaad ge-

volg was, 269,271
Luciferiane», oorfprongk van diefeéle. Sy wey-

gerden gemcenfchap aan alle , die het ooit

met de Arianen hadden gehouden, 5-71

Ludi fecHlares , hoe en wanneer defelve gevierd
wierden. Het uytroepen derfèlven. Defelve
wierden van Confiantinus den Grooten nagela-

ten, 9
Luftra^ hoe van de Heydenen g«vierd, en de

Chriftenen in defelve ingewikkeld wierden

,

13
Lijji van alle voorvallen in de Vierde eeuwe,

714) e-i'-v.

M.

XJiacedotiianen (Pneumatomachi), hungevoe-
len, 242 ; die breder worden opgehaald,

413- Sy waren homoioufianen,4i6. Groey-
den fterk aan, cn waren in het Concilie te
Conftantinopclen hardnekkig cn af-kcerig
van het Niceenfch Geloof ; fy worden ver-

oordeeld, 416,417
Macedonius de Ketter ; fijn leven word net be-

fchreven, 413. Hy word ingedrongen tot

BifFchop van Conltantinopclen. Droevige
voorvallen by diegelegentheyt, 414,678,679,
c. f. V. Hy word afgefet. Verfeheyden ver-

anderingen hem overgekomen , van hem in-

gevoerd, en opgevolgd, 4 14, 415-. Sijn dood,
Sijne dwalingen, 414,^36

JMacedoniuf, een deftig man, fpreekt den Key-
fer, in fijn voornemen van wraak , vrymoe-
dig tegen, 5-67,5-68

JAacrina, Baftliut fufter, haar godvrugtige op-
voeding, leven en dood, 365-, 366. i deftig

befchreven van Gregorius 'Nyffenus.

Magnentiut werpt fig optotKeyfer; vermoord
Conjlanf , en word verflagen door Confiantius^

en doorfteekt hemfelven , ^3-, ^^1
TAarceUus^ Biffchop van Apamea , vernield een
Tempel van 7«/'/>er, 70. ; en word, een an-
deren te Aulon verbrandende , in het vuur

geworpen en verbrand
, 71

Marcelluf^ Biflchop vanAncyra, vervalt in het
wederleggen van ^nui tot het Sabelliaanfch
gevoelen, 105-, 113. Hy word afgefet, 175-.

Sijnc fchriftcn wierden verbrand , en door
Eufibiuf wcderlegd ,• hy wierd in een ande-
re Synode hcrlteld ; bleef egter een vuyl en
boos Ketter, 106,203. Van hem fprooten de
Marcellianen ; hunne opkonift en Hellingen

,

Martinut, Biflthop van Tours
, fijn opvoeding

en verder leven, 302. Hoe in de Kerk ge-
bruykt wierd. Sijn bedrijf en bevordering,

303
MaJTilianen

, wat foort van Ketters dat waren.
Sy fijn veroordeeld in een Synode te Sicla,

Maxentius werpt fig op totKeyfer; uyt wat
hoofde, p. 3. Hy leefde weelderig. Trekt Con-^
Jiantwus tegen; hccft de nederlaag en ftcrft,6

Maximianuf [Gakriut) houd Confiantinut op als
een gijfelaar, uyt haat tegen delfclfs vader,
p. 2. Legt hem lagen. Geeft hem eyndclijk
verlof (hoewel metvalsheyt) om te vertrek-
ken ; 't welk hem daar na fpeet, 3. Wilde
de Chrirtenen levendig laten verbranden,
668. Steekt het Paleys in brand , befchul-
digd daar de Chriiknen mede

, 669

'^^"T^^'"'*^''*/^ regering at,
wilde defelve weder aannemen

; daar hy on-
gelukkig m was. Gaf fijn dogter FauftiLtet
vrouwe aan Confiantinut

, p. 4
Maximinut was een wreed vervolger der Chri-

ftenen, 82. Hoe ontrent de Chriftenen in het
Ooftcn handelde op het aanfchrijven van
Confiantyn, 7, 8, 88. Waarom hy den Chri-
ftenen gunftig wierd. Plakaat daarvan. Sijn
dood en berouw van het vervolgen der Chri-
ftenen , pMaximut, een Chriften Wijsgeer,- fijn fchijn-
heyhg gedrag, 394. j waar door hy veel ge-,
agt wierd} ook van Nazianzenus, die hem
daar na beter leerde kennen, 395-. Hy fpand
aan met een misnoegden Ouderling van Con-
ftantinopclen. Krijgt Petrus

, Biftchop van
Alexandrien

, aan fijn fijde , om hem Bif-
fchop te maken, waar toe eenige uyt Egyp-
ten worden overgefondcn, iW. Hy koopt
defelve om door geld tot uytvoeringvandat
voornemen

, 396. Word van hen op den
troon gcfet. Stoornis daar van. Hoe hy tot
BifFchop aldaar gellcld word, ibiJ. Hy vlugc
Soekt hulp by de Synode te Aquilcja,- ook
by den Keyfer. Uytflag daar van. Hy vlugt
naar Alexandrien ; daar hy , om fijn ver-
waandheyt, gebannen word, 397. Syn aan-
matigen van die ftoelword in het Concilie
te Conftantinopelen veroordeeld, 405-, 406

Maximus^ een vermaard BifFchop van Jcrufa-
lem. Hy had in de Vervolging van Maximi-
mus veel geleden. Sijn verrigting en dood

,

441, 44X
Maximus werpt fig op tot Keyfer, 475-. Beoor-

logd Gratianus, dien hy door cenloofeftreek
' laat ombrengen. Hy word door ^mbroftus

tufFchen-fpraak gefteuyt,476. Sijn redenwif-
feling met iAmbroftu$ by fijn tweede Gefant-
fchap, 5-08, e. f V. Boord bedrieglijk in Ita-
lien. Brand en moord aldaar. Word van
T/jeodqftue overvallen

, gevangen , cn ont-

[Bbbbbj ^ Mclt'
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Mèliitiut, Biflchop tc Lycus, raakt inonluftmcc

Petrus tt Alexandricn. Hy wildode eens ge-

vallene niet weder hebben aangenomen. Ver-
viel felfs tot Afgodcry , en word afj^edt, 1 20.

Scheuring daar uyt ontllaan, 121. Vonnis over
hem in het Concilie van Nicea, 146, 149.
Gaat de order, hem gcgecven,tebuyten, i^s

Melethis, BifTchop van Berecn, laatft van Se-
bartea , word door een Synode van Antio-
chien tot Biflchop aldaar verkoren watgc-
dagien men van hem had. Hy openbaard
figlëlven rcgtlinnig te zijn, 262. Hy word ge-

bannen, 263,338. Verwerring daar over tc

Antiüchicn, 342. Hy fchrijft daar van aan
de Wellcrfche Eiffchoppen, 343. Sijn vcr-

foening met Paul/nut, en de voorwaarden
van dien, 344. Sijn dood ten tijde van het
Concilie van Conftantinopclen

, 420
"Modefiut , Stadhouder van Fakns

,
poogd Bafi-

liut^ door dreygementen en beloften, te be-

wegen tot het Ariaanl'ch Geloof, 334.5 dog
tc vergeefs, 33f. Hy word, door Bafthwgc-
bed^van een gevaarlijke fiekte herfteld, 337

JMonikKen ^ hoe van Libanius befchreven, 27.

Hunne ftigtcrs en foorten, 234. Die van Ni-
tria wierden Anthropomorphiten ; hunvuy-
Ic drift daar voor, 544, 5" 46. Hun y ver voor
de Antiochicrs, tot verfagting vandcsKey-
fcrs wraak, 5^67

N.

'KJazianzenut graf-digt over BaftUut^ 35- Sic

van hem op Gregorim van Nazianzert en

Bafiliuf.

NeBartuf, een Raadsheer , een leek en onge-

doopte , word tot Biflchop verkooren van
Conüantinopelen, Aanleydingdaar 106,426.

Hyflerft, ƒ73
Nicea , het algemeen Concilie aldaar. Sic den

tytel Concilie van "Nicca. Van wicn het Ge-
loofs-formulier eerft wicrd opgefteld

, 93.
Het wicrd, verbcterd,aangcnomen, 94, 144,
145". Redeneeringen, aldaar gehouden over

eenige woorden in hctfelve, 95'. Een tweede
Concilie aldaar ftond den beelden-dienft on-

gemeen voor, 97
Nonna , een groot middel tot bekeering van haar

man GregoriuSj 370. ,• haar leven, deugden
en dood, 390. 39

^

Kijl, deflx'lfs niet overvloeijen wierd het vcr-

waarloofen der offerhanden geweeten. Des
Keyfers deftige antwoord daar op. Wat by

de Hcydenen volgde op deflèlfs fterker o-

vervloeijen ,
'70

Nyfa, tien fteden van die naam, 709. In wel-

ke van die Grcgoriut Biflchop was , /M.

O.

f^lympiofy die Chryfo/lomuf veel agttc ^ word
befchreven vanaf-komft, leven, bedie-

ning, en byfonderc dicnfl aan Chryfoftomtu

,

617,618. Sy word befchuldigd van brand-

ftigting. Haar verantwoording, ihid. Haar ver-

banning en dood , 619
Orakel te tAbydus word geftoord door Conjlan-

iius , 26. Het verftomd te Antiochien , en

waarom, 49. De valshcyt deflfelfs word ont-

dekt, ibid. Een derfelven in Egypten voor-

feyde , dat het Chriftendom maar drie hon-
derd vijf-en-feftig jaren duuren foudc,- welk
valfch bevonden wierd, 5*9

Origcnesi fijn regtfinnig gevoelen van Gods on-

S E R.
ligchaamlijkheyt ; wanneer en waar dat door-

brak ; en wie (igdaar tegen kantte, 5-44. Het

lefen h'jner Boeken word in een Synode te

Alexandricn verboden , 54^

Pambkdius word Ouderling te Ccfarea, 81. Hy
word deerlijk gepijnigd. Wat hy inde ge-

vangenis fchrcef, 83. Sijn dood vonnis, dood

en bcgraving,84.Sijngelcerdhcyt cu deugden,

byfondcr in het uytdeclen van Bybels,84, Sf
Pantheon te Edefla v/ierdgeflooten, waaromen

op wat beding weder wierd geopend , é6
Patriarchen , wic in het eerfte Concilie van Con-

üantinopelen wierden aangefteld ; wat daar

mede beoogd wicrd , 418,419
Paulinut wierd, door Lucifer, Biflehop van An-

tiochien
j

hy vcrfoend met Mchtius^ 344.

Hy llcrft, en word befchreven, 571
Pauluf, Biflchop van ConÜaniinopclcn

,
fijn

maagfchap en vaderland. Waar toe hy ccrft

bevorderd wierd en waar toe gcbruyk 1,675".

By welke gelegcnthcyt hy Biflchop wierd,

1 ijd-rekening daar ontrent vcrfchillende

,

676, Of hy in de Synode van Tyrus ge-

wcefl, en aldaar ^Athanafiu/ mede veroor-
deeld heeft, ibid. Hy word van de Arianen
overdwarfl, befchuldigd, en gebannen, 677.
Sijn hcrftelling en tweede nflcuing, /'M. Hy
word van Juliut te Ronxn wel ontfangcn

,

en, op annfchrijven van Conjlanx , herfleld,

678. Hy word wederom gebannen naar Sin-

gara en elders, 679. Komt, by fckcre gele-

gcnthcyt, weder i'huys; en word indeSy-
iiode van Sardica herdeld j dog, op order

van Conjiantius, weder uytgefet. Hoe dat

toeging, 379. Hy word uytgehongerd en ge-

fmoord ; 't welk God wreekt, 380. Synlig-

chaam word, op order vznTheodofux , naar

Conftantinopclen gcbragt, ibid. Statie daar

van. Sijn begraveiiis. Sijn hoofd wierd ge-

houden voor dat van den Apoftel Paulus.

De valsheyt daar van word ontdekt, 081
Pelgrimagien tegen- gefprokcn , 7 1

1

PhiJoftorgiut
,

fijne Oudcrs, geboorte en ftudic.

Hy was een Ariaan; hy Ichrecftwaalf Boe-

ken van de Kerk- hiftoric. Aanmerkingen daar

over. Hy was feer partydig voor ,Ariur en
Eunoiniuf^Foorred. p. 1 1, Wat daar van ove-

rig is , tbid.

Phottnut , Biflchop te Sirmium , word in een
Synode te Milancn afgefet en veroordeeld

;

waarom, 195'. Ook te Sardica in een latere

Synode, 2 1 ƒ, 2 1 6. Hy word in een openbaar

difpuyt overwonnen, en veroordeeld te Con-
ftantinopclen, Sijn dood

, 409
Platoniften , hunne ouder en nieuwer gevoelens,

125-

PoiSitrf, befchreven van fijn ouden naam, en

tcgenwoordigen toeftant, 293
PorjfhyriuSj word om fijn vcrfock van der Mar-

telaren doode ligchamcn te begraven gepij-

nigd en verbrand
, 84

Porphyriut , een godloos menlch
,
dringd tot het

Bisdom van Antiochien in, 619. Hocfigfel-

ven verdedigd ; hy is een vyand van Johan-

niten, ^io
Pojfevinut

^
getekend over fijn Hiftorie van

pbaniut , 533
Prifciüianifien , derfelver oorfprongk en gevoe-

lens, ^7^j^7S
PïiC'
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Priefleyt (Hcydenfchc)

,
op wat wijfe door7«-

lianut hervormd worden, 36,38.; wicrdcn
merkelijk bcgunltigd door Falentinianuf^ 61.
Een dcrfclve misbruyktc fchandclijkdcaan-
ficnlijkc vrouwen, op den naam van Satur-

R.,

69

Ru^»ut Hiftorien , van wie Ycrtaald , en wat
daar van te oordcelen, 45-7

Caheüiu/y wanneer leefde, en fijne kettcrycn
*^ uytbraakte, 408. Sijne ftellingen, en van
wie hy die geleerd had, 409. Üijnc navolgers
wierden Patri-paffiani genaamd. Hunne Boe-
ken , au.

Sacla, by de Gnoftyken Prins over de hoere-

5*34
Sahmit, deflèlfs oorfprongk

, vcrmaardheyt en
verval, ^56

Samofatenus (Paulus), fijn gevoelen , dat Chti-

JIms niet meer als een menfchwas, ovcrge-
bragt op Lucianut^ en van hem op ^rius^
126, 128.; wierd van fijn Bisdom te Antio-
chien afgcfet, 12,9

Saturninut
,
Biflchop van Arles , word tot de

Arianen overgehaald , en yverd ongemeen
voor defelve, zg^. ; welk hy byfondcr toon-
de tegen Hilariut^ 297. Hy word van alle Bif-
Ichoppen in Vrankrijk geëxcommuniceerd

,

304
Scheuring tuflTchen de Latijnfche en Griekfche
Kerken , waar uyt gefprooten, Dc Hiftorie
daarvan, 407,408

SerapU Tempel te Alexandrien was vermaard
en konftig,67. Wierd gefloopt en voorval-
len daar ontrent. Stcenen met ecnkruys-te-
kcn aldaar gevonden. Uytleggingen daar o-
•ver verfonnen,68. Het beeld van SerapU en
dcflèlfs ftandplaats word befchrcven. Ydele
vreefe voor de verbrekers deflelfs ,• hoe het
aan Itukkengehakten verbrand wierd. Voor-
tekenen van die verwoefting, 69

Severianuf^ \an Cbryfojlomur hegnnfïigd ^ maakt
fijn Ikeng vaft tegen hem , 5-90. Wil een
Diaken, om dat hem eerbied bewefenhad,
afgefet hebben. Word, door toedoen van
de Keyfenn, met Chryjhjiomtu verfoend, S9i-
Kant fig weder tegen hem, en helpt hem von-
niiren, 5-94. Wil de Gemeynte tot bedaren
brengen ,

dog te vergeefs
, 603

Simonie, hoe gepleegd en vcrfchoond teCefa-
reèn 5 't welk door goede orders van Bafi.

liuf word tegen-gcgaan , 341. Biflchoppcn
daarom afgefet ontrent Ephefen, ƒ87

Simpliciamt , tAmhrofiuf Leer-meefter , word
defTelfs Nafaat te Milanen

, f24, 5-2$'

Singen
,
by beurten , van tAmbrofiuf te Milanen

ingevoerd, joi
Sotratet , de Kerkelijke Hiftorie-fchrijvcr, be-

fchreven "Van fijn geboorte, ftudie, inhoud
fijner Boeken en Religie , Voorred, p. i o

Socratis heeft fijne misflagen
,
byfondcr ontrent

de Synode vanSardica, en elders, 201, 202,

c. f. V.

Sozomenut^ fijn vaderland, ftudie, fchriftenen

derfelver inhoud j oordeel daar over; hy
leefde terfelver tijd als Socrates , dog fchreef
later, Voorred.^, 10

Sfrenivtf SaUmons C» vi 1 1,> ai. word inislijk ver-

klaard van Eufebius
,
dog ook elders regtfin'

nig. 91,92-
Symmachus , een dapper voorvegter van den

heydcnfchcn godsdienft ; hy geeft een ver-
foek-fchrirt in tot hcrftclling van den Altaar
der Overwinning , en het onderhouden der
Vertalen, 67, 477. j welk in 't geheel word
voorgcfteld, 479 tot 484. Spreekt daar Tko-
doftus nogmaals crnüig over, 73, Raakt in
ongunft,cn word herfteld, en cyndclijk Bur-
gcrmeefter, 73,494,495-

XvrnncKTct , wat loort van vrouwen. Sy wier-
den van Chryfiflomut gelaakt CU afgcfchaft

,

Synode te Alexandrien , daar in wierd gehan-
deld over het weder aannemen der BÜfchop-
pen, die Ariaanfch geworden waren, 269.
Over de woorden »oj« en vsrifuns ,• over dc
vrnfis^-nfic^j^tt , en dc mcnfch- wording C*r//J

270
Synode te Antiochien, daar in wierd hetHetc-

roufiaanfch gevoelen bevertigd , en MeletiUf

tot BilFchop aangcfteld , 262. Over de faak
van Eunomiuf tot BilFchop van Cyzicum ge-
field , wierd aldaar ccn tweede bynode ge-
houden, 263. By welke gclegentheyt die ge-
houden wierd, 185-. Van wat foort de ledcii
waren; die niet wilden fchijnen Arianen te
2ijn. Hun Synodalen brief, 186. HoedeGe-
loofs-belijdenis daar gclk-ld wierd, /^/J. Een
tweede Formulier

, aldaar opgefteld , dat
ruymerwas, 187. Nog een derde en vierde:
waarom fo veelc; het maakt vijf- en-twintig
Canones. Set %yithanafius af; op wat grond,
188,682. In ccn ander, vier jaren later ge-
houden, wierd weder een breede belijdenis

opgefteld, 194. ; die naar het Wcften in de
Synode te Milanen gcfouden

, dog niet aan-
genomen wierd, cn waarom, ipj-

Synode te Aquileja, het getal der Leden j dp
Voorfitter, 470, Order van verhandeling.
Onderhandeling van ^Ambroftits mctFaUadiuty
471.,- die daar word afgefet, ah ook Secun-
dianus en *^ttalus\ 't welk den Kcyfer word
bekend gemaakt>472. Een Synodalen brief

daar over de faak van Urficinm ; en aan de
Synode te Conftantinopelen

, 474
Synode te Ariminen cn Scleucien op eencntijd
gehouden, 248. Te Ariminen; het getal del:

Leden aldaar. Oogmerk van C^)«^dHr;«/ daar
in. De Keyferbekoftigd defclvc, 'twelkec-
nige niet wilden aanneemen , cn waarom

,

248, 249. Voorflag van Vrfacius , om het
Sirmiaanfch Geloofs-formulicr aan te nemen,
van de reptfinnige tegcn-gcrprokcn,249, He-t
Niceenfch Geloof word ondertekend, 25-0.

cn verfcheyden BiOchoppen .-iri^efcr; berigc
hier van aan den Keyfer, ibid. Hoe die ligdaar
ontrent gedroeg, 25-1. Hoe hunne afgcfon-
denen worden overgehaala, //'/J, en 300. Ook
anderen door dc fchijn-fchoone belijdenis van
falens ; daar de Arianen hun voordeel me-
de dccden, 252» en geven het bcfluyt van A-
riminen uyt voor het Niceenfch Geloof. De
BiflTchoppcn hadden berouw over hunne toe-
geventheyt. Verder verhandeling aldaar,25-3.

Synode te Arles, verfogt van dc A rianen,- waar
in verfcheydene wierden afgelct, 295-, igC.,
daar fig de Regtfinnigen tegen kantteden,297

Synode te Befiers , waarom endoor wieaaoge-
flcld. Uytwerkingen van defelve, 297

£Kbbbb 2] S^'
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Synode te Chalcedon by dc Eykc , daar Chry
foftomut vyandcn het gcfag hadden, 5-94. Het
verhandelde aldaar (ie op dcntytelvau Chry

foftomuf en Theofhiluf.

Synode ic Conftantinopclen
,
verfogt door de

Acacianen. Dc Verhandelingen aldaar, 259,
260,261,45-1,452.

Synode te Ephefen anno CCCXCIX over Eu-
febius bclchuldiging van ^ntoninur^ 5'86. j daar

verfcheyden Biflchoppen over fimoaie wor-
den afgcfct, 5-87

Synode te Lampfacus , door half-Arianen be-

ftierd,wat daar verhandeld wierd, 326
"Synode te Milancn , watdaar verhandeld wierd,

5'i4. ; cn bylbndcr het vcroordeclcn van Jc-

vinianuf, fiS. ,• en het aannemen van Urfa-

ciut en Falenx^ 683. Hun fchcrpcn brief aan

Julius^ibid. Tq. voren een Synode aldaar gc-

wceft. Het getal der Leden aldaar. Ver-
decldheyt der Ariancn tegen u/fthanaftus wor-
den ontdekt, 220. Vrymoedige antwoord
der Rcgtfinnigen aan ConftantiuSy 221. Ver-

der verhandeling aldaar, 295-, 296
Synode te Romen over de üak van den floel

van Antiochien, 5'38. ; en om Juliur te ver-

dedigen tegen het vonnis over hem te Sar-

dica geveld, 683. Sic JhUui cn Synode te Sar-

dica. Nog een onder Damafus. Leden daar

van. Veroordeeld het verhandelde te Arimi-
nen. DcvcHigd het Nicecnfch Geloof, 701.

Nog ccn aldaar ^ daar in de Apollinarilten

wierden veroordeeld
, 702

Synode te Sardica, waarom en wanneer befchre-

vcn, 196, 197- Deflèlfs Leden. Of 'er ook
Britanniers onder waren, 197. Die van het

OoQcn vergaderden alleen, tbid. en 684. Wat
hen voor de andere deed fthroomcn, ibid.

De üolkrfchc worden gedaagd voor de

Wefterfche, byfonder van ,^thanafiuf , en

daar toe verfogt door Hoftuf, 198. Dcrfclvcr

uytvlugten worden beantwoord, 199. De
vcrrigiingen der Ooftcrfche aldaar in bedek-

te by-een-kom(kn. Sy vellen hun vonnis te-

gen verfcheyden Biffchoppen , ook die van

, Romen, ibid. en 684. Stelden een Geloofs-

belijdenis op, daar niet aan ontbrak , als het

woord ConfubfiantiaJi* ; fy fchrijven daar o-

ver een circulairen brief,- ook aan Donatu/,

200. Gevolg daar van; 't welk bewefen

word niet te Philippolis , maar te Sardica

gefchied te zijn, 201. Het ander gedeelte de-

fcr Synode wil het Niceenfch Geloofs for-

mulier niet veranderen, 202. Herftcld eyu-

delijk »>óthanafius , ook Maneüut (die cg-

ter een Sabelliaan in fijn hert was) cn »ySf-

cJepof. Snijd verfcheyden Billchoppcn , aan

wreedheden fchuldig,af, 203, 204. Maakt
cenigc Canones,/i/-i. Hun adc word onder-

tekend van drie honderd vier-en-vecrtig Bif-

fchoppen. Sy fenden naar Confiantius , om
van het verhandelde verflag te doen ,

205*.

De Afgefondenen worden koel onthaald, en

een godloofen aanflag tegen hen verfonncn,

dog verydeld en geftraft, 206, 207
Synode te Scleucicn , 't getal der Leden. Leo-

nas was daar vandenKcyfergefonden. Ver-

fchil over de order van de Verhandeling;

word in tween verdeeld j hoofden van bey-

de lijden genoemd, 25-4, i^s» 300* De Belij-

denis van Antiochien word ondertekend,

ihid> Set verfcheyden Biüchoppcn af, cn tien

BilFchoppcn over hun verrigting naar den
Keyfer, 25-8. Beknopt verhaal van het ge-
palfeerdc aldaar door de eene en de andere
party , 45-0

Synode te Sicla , daar de Maffiliancn verpor-
deeld worden, 707

Synode te Sirmium
, verfogt door dc Arianen.

Daar wierd een nieuwe Geloofs-form ont-
worpen, en de woorden «f^^mf cn«/K>««wr

verworpen, 236, 243. ; 't wellj fy van dc
Rcgtfinnigen fogten ondertekend te krijgen,

2'36, 237. i/^fmJ ondertekend het
, 243 ,

244. Steld een tweede Geloofs-form op,
246. Aanmerkingen van *^than/^fius daar o-
ver, 247,448

Synode te Tyrus, waarom befchreven, en wan-
neer gehouden, 161, 162. ^thanaftus word
daar, als een misdadige^ te regtgefteld. De
onredclijkheyt van dien word getoond, 163.
Hun ongegronde befchuldiging tegen hem,
164, c. f.v. Scnd eenigc uyt hen naarEgyp-
ten tot het ondcrfoekenvan.y4/i&<i«4/?«/faük,

169.,- waar tegen ^thanaftut ^ met feven-
• cn-vcertig Bifichoppen uyt Egypten

,
gelijk

ook andere by Dionyftus protelleerden , ihid.

Dcrfclver godloofe en partydige verrigting in
Egypten, 1 70. ; en proteUaticn daar tegen

,

170, 171. Hier wierd .-<f//&<»««/7«/ afgcfet, tot

misnoegen van fommige, en Johannet her-

ftcld, ibtd. Word afgebroken, en waarom,
171. i7i'

*~Vatianus , Stadhouder te Alexandrien ^ han-
deld onderfcheydcn ontrent *yithanaftuty

en word overvallen van Gods wraak, 181

,

182
Tempelen wierden te Alexandrien tot kerken

gemaakt, 70. Defclve waren ongemeen fterk

gebouwd, /W. In het Ooften wierden fè al-

om verwoeft , als ook in het Weften
, 75-,

^ 7^' 77
TermmaUa ten tijde van Diocïetianus gebruykt,
om de Vervolging der Chriftenen te begin-
nen , 6ó8

Tbeodorituf, fijn geboorte en opvoeding, Foor-

red. p. 10. Wierd Biflchop te Cyrus. Sijne
Hiaoricn, derfelvcr inhoud en {iïjl. FoomJ.

p. II
Theodoftut de Groote word Cafar, ÓS- Vernieuwd

de order tegen het wicchelen, 67. Hy geeft
een wijfe antwoord ontrent het overvloei-
jen van den Nijl, 70. Hy was feer.fagtfinnig.

Sijn moord wierd een en andermaal voor-
genomen, 72. Verflaat Maximut, 73. Sijn

aanfpraak aan den Raad, van Symmachuf te-

gcngefproken , en fcherpe orders tegen de
Hcydenen, 73. Hy moert, om reden, den
Altaar van Vidoria herftellen. Sijn laatften

ftreng Plakaat tegen den heydenfchen gods-
dicnft, 74, 75-. Si)n dood

, 75-

Theodüftut de -Groote word gedoopt, fs een groot
vüorftander van dcregtfinnigheyt. Geeft or-
ders tegen dc Arianen, en tot het onderhou-
den van het Niceenfch Geloof, 401. Wan-
neer die gedagtekend zijn, 402. Hybcfchrijft

een Concilie tc Conftantinopelen, 405*. Be-
vcftigd deflèlfs uytfpraak tegen de Ketters

,

en geeft order tegen defelve, 417- Hy or-

donneerd door geÜclde primaten te ondcr-

lockea
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focken wie rcgtfinnig was, of niet, 4 1 8. Sogt
de Ariancn, door het toelaten van hun gods-
dienit, over te halen. Ülaat de verfocken,-
daar tegen gedaan , af. Hy word door een
aardigheyt , ontrent het niet groeten van i]}n

foon
, bewogen tot een nieuw verbod tegen

de Ketters, 429. Hy komt Valeniimanitt te

hulp tegen Maximut
, dien hy vangt, en önt-

boofdcn laat, 5-12. Sijn order tot het weder
op-b'ouwen van een Joodfche Synagoge,
"Word doot de voorfpraak vun ty^mho/tus gc-
ftaakt, s 1 3- Geeft order tot (trafvan de Thel-
falonicenfen over feker voorval , waardoor
feven duyfend mcnfchen vermoord wierden
tegen belofte, gedaan aan t^mbroftuty 5-14.

Waar over hygecenfureerd wierd, f 14, 5-15'.;

cn buytcn de kerk gehouden, 5- if. Doet
boete, hoe en hoe lang. Hy word ontlla-

gen van fijn cenfuur
,
dog communiceerde

buyten het Koor j wat orders met de Key-
fers daar in gehouden wierd, fió, ^17. Hy
verflaat en onthoofd Eugsniu/, fzi. Hyvor-
derd een fchattirig te Antiochien, daar een
ongemeen oproer over ontrtond, 5-64.; welk
hy vaftlkid te wrecken, yóf. Hy lend tot

ókn eynde Gemagtigden derwaards, 5-67.

Dog fpreekt daar bedaard over met ïlavia-

Akf, diens veribek hy toeftaat, f70, ƒ71.
Hy gaf order tegen de onwctcndheytenon-
agtfaamhcyt der Biffchoppen, 710. Hy ftaat

Jdmbrojjus toe al 'i geen hy verfoekt. Hy
word fiek te Milanen, fii. Steld order op
alles i fterft en waar hy begraven wierd. Hy
word befchrevea van verfcheyden deugden,

yioj 5-21

TheoJoftus de jonge , Helde de Heydenen onbe-
quaam tot eenige bediening. De laatfte Wet
tegen de Heydenen, 77

Thcopilut
,
Biflchop van Alexandricn , was y-

verig tegen den Tempel van Serapü, 67, 68,
69. Hy foekt het verfchil tuflchcn Johannes
te Jerufalem, en Epiphaniut by te leggen,
5-42. Spreekt ontrent Gods onligchamelijk-
heyt eerll wel, daar na dubbelfinnig, 5-44.

Hy was wifpeltuurig. Was omrent dt Lan-
ge feer beleefd. Maakt eeri dcTfcIven Bif-
fchop

, en gebruykt dc anderen j die hem ver-
laten

, en waarom, $-45-. Sijn vuyligheyt te-
gen Iftdorus , hoe begonnen , en wrdakfugtig
uytgevoerd

, p. eaJ. Hy mishandeld ^tnmo-
ttiuf. Maakt, in fchijn, vreede met hem.
Sijne loofe middelen tot uytvoering van lijn

wraak tegen de vier gebroeders, 5'46. ; en
wreedheyt tegen hen, en de Monikken,dic
het met hen hielden, f47. ; die hy in Palc-
ftina vervolgd, 5-48. Hy beweegd Epiphanius

het met hem te houden, 5-46. Hy wil Ifido.

rus Biffchop maken te Conllantinopclen, en
kant fig tegen Cbrjfojlomur ; lijn gedrag daar
in, 5-74, ƒ82. ; byfonder als hy re Conftan-
tinopelen quam, 592, 5-93, $-94. Hy verga-

derd een Synode te Chalcedon by de Eyke.

,
Sie het verhandelde op den tytel van Chry-

foflomuf. Sijn yerfoening met deMpnikken;
waarom, 600,601. Ondertuflchen lecll hy
felfs de Boeken van Origena^ 601. By wat
gelegentheyt hy vlugten moeft.Men drcygde
hem in zee te werpen, 604. Hy word te rug
ontboden , dog komt niet, 605-. Hy fcnd drie

Biffchoppen naar Conftantinopelen , om hem
tc dienea tegen ChryfoftomHii6o6. Sijn dood,

T«Vv3x T AvTiKÜv, wat daar door te verftaan, 704
Toveraar/^ hoe op order van Conjfantiu/ vVier-

den gedraft, 2^, 25-, Het verbranden hunner
Boeken geordonneerd door Fakns , 61

Tyancri, een Üad m Capadocicn; haar ftand-
plaats. Sy word tot een hoofd ftad gemaakt,
van wie

, waarom , en met wat gevolg,

ryd-tafireel van de Voorvallen in de^Vierdc

714, <Sic.
Tyrannut

,
Pricftcr Van Saturnuf , misbroykte

Ichandelijk veele vrouwen op den naarn Van
Saturms ; hoe dat ontdekt , hy geÜraft , en
de l^empel vernield wierd

, 69, 70

V.
•

'\TaJent is' den Ariancn gunftig. Verbied alle
tvaarfeggeryen, S9- '> cn laat alle , die daar

aan valt waren , dooden ; ook daarom alle
welker naam begon met de letterenTw'
60. Hy was (traf tegen de Rcgtfinnigeri.
Tto;^w redeneering daar ovcr.Sijn dood, 63

Vakns geeft order, om deBilfchoppcntedoen
kceren tot hun ballingfchap, 281 . Geeft t-/f-

ihanafius verlof, om t'hoys te komen j wat
hem daar toe bewoog, 282. Hy vervolgd de
Regtfinnigen in veele plaatfcn. Staaltjens
daar van, 82. 83, 330. j^^at Baftlius ontbie-
den, dic met kloekmoedig fpreekt
334>33J'- Staakt lijne ftrenge regtsplcgin-
gen. Vond in den godsdienft 'm Baftlius kcvk
genoegen. Hy word van denfelven onder-
wefen; krijgt beter gevoelen van hem. Wat
hem bewoog denfelven egter te bannen,
336. Hy kon (door een wond er -werk) dc
order tot fijn verbanning niet tekenen, 337.
Voorval tulfcheh hem en Bafüiut ontrent dc
fiekte van fijn foon, 337. Hy fchept genoe-
gen in Baftliut. Giften aan hemgedaan, 337
338. Hy band Meïetiu* en Eiffibiuf, 338.; er!
beveeld het bannen vaa Grcgoriut van Nyfa ,

709
VakniinioHut (namaals Keyfer) wilde de afgo-

dery onder Julianus niet toellemmen, en
verliet liever fijn ampt,4o. Hy word Key-
fer, 57. Is merkelijk af-keerig van de hcy-
denfche bygeloovighcden, 58. Neemd fijn

broedef yalcnt tot Rijks-gerroot aan. Gaf
vryheyt van Religie voor elk

, dog bepaald
met merkelijke Wetten, ^'è,^^. Sijn order,
om Comcdianten

,
op hun berouw, aan te

neemen, 62. Sijn dood, 63
Vakniinianus was Ariaanfch-gcfi'nd. Geeft een

Plakaat voor hen uyt , en wat voor defelve
verder ondernam tegen t^mbrofwê ten dien-
fle der Arianen, 498, e. f. r. Hy vlugt voor
Maximu/^ ƒ12. Hy wil tj^rbógajh affettcn, dic
des Keyfèrs orders verwerpt. Hy word felfs

geworgd en begraven, ^19
Valintiniamt de jonge , hoe fig drocgontrcnt

de Heyde/ien. Hy word vermoord , 74
Falenmus, een oud Ketter,- fijne Nafaaten bc-
fchimpen de ChriÜenen in het Ooltcn

;

waarom hun kerk wierd verbrand, -^n
Verdeeldheden der Chriftcnen. Dc Heydenen dee-
den daar hun voordeel mede

, 41,41
Ferfchil over het uytgaan des H. Geefles 'van
den Soon, gelijk van den Vader; wanneer
opgekomen, en hoe voortgefct is. DelTelfs
droevig gevolg, 408

[Cc COC] Fefiaal-
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Veflaalfche M4-j^</c« bcfchrcven , cii aardig door-

geltretkcn, 4157, 488
Viéoria, dtflclfs bceld weggenomen düor

jiantiut , Waar over Symtnachus klaugd, 24, 2

Sic ,yümbrofiUf ^
Symmachus

,
Iheodoftus,

Vitaliancn ,
genaamd naar FiulU , waren i.'\poI-

linarilK-n, 702
XJlphilof

,
BifTchop geworden onder de Go-

thcn ; was Ariaanich. Vond de Gothifche
letteren uyt , cn fettc den Bybel over in die

taal. Waarom hy de Boeken Samueh , der
Jioningen en Chronyke» uytlict , 6z

XJrfaciut en Faknt worden in een Synode te

Milancn van Arianery vrygefproken, en we-
der aangenomen, waarom, 195', 683. Hun
vcrfoek aan Jdiur^ cn aan ^thanafiut, 2 1 2.

Talent bedtiegd den Keyfcr met de vroege
tijding van den uytflag der veldtogt tegen

"Magnentiut.if]. Hun voorflag in dc Syrto-

de te Ariminen , en hoe die beantwoord
wierd, 249, 2^0. Vakns fchijnt een goede
belijdenis te doen, 25-3. Vrfacius poogd het

verhandelde op den naam van de Synode tc

Nicea te doen doorgaan, 25^3, Hoe Hilariut

hun bcyder bedrijf voorlkld , 296
Vrficinut of Ur//««/ word Billchop tc Romen.
Hoe dat toeging ,• wrccdheyt tegen hem cn

fijnen aanhang, gepleegd van DamajHt,6^%

700

R.

Wétten van vijfvcrfcheydcn Keyfers zijn niét

meer voor handen , Voorred, p. 9
fVicchelaarf wierden vcrtiodcn door Conftantyn.

De foortcn dcrfelven; te weten, Uarujpi»

ces , Matbewatjci
, Harioli , ^ugui ex , FateS

,

Chaldeèn^ Magi, en Malefici^ 24 -
'
— 26

Wiccbelarycn op lijf-flraf verboden door V»hnSy

S9- Ook door Gratianus het wicchel- offeren,
66. vervolgens door Theodoftus^ 67. ; en Ho-
noriuf^T]* Hoe gepleegd, om F/i/e«i Nafaac
te weeten j waar door vecle omquamen,
60. De ftraf daar tegen wierd te Romen ver-

61
Wreedheden aan de Chriflenen gepleegd in E-

gypten, Sf. j door het overvallen van vi_^

duyfend foldaten, cnaanhitfen derArianen,
227, 228. Ook door Heraclius in de kerken
daar buytcn aan vrouws-pcrfonen , Kerke-
lijken , Armen cn dcrfelver wcldoenders;
aan alle ; ook aan het kcrk-gercedfchap

,

\ welk deerlijk mishandeld wierd, 229, 230.
Voorbeelden van Gods wraak daar over,230.
Nieuwe wreedheyt cn onchrindiike kerk-
fchcnding, gepleegd by de komlk'van Gwr-
giuf te Alcxandrien, 232, 233. Eenanderete
ConÜantinopelen in de kerk en op het veld,

Ó09, 6 10.
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